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 المرآن

ٌِْن َوأَْهلََن إِال  مَ  ٌِْن اثْنَ ٌِْه }َحت ى إِذَا َجاَء أَْمُرنَا َوفَاَر الت نُّوُر لُْلنَا اْحِمْل فٌَِها ِمْن ُكّلٍ َزْوَج ْن َسبََك َعلَ
 [ٓٗ({ ]هود : ٓٗاْلمَْوُل َوَمْن آَمَن َوَما آَمَن َمعَهُ إاِل  لَِلٌٌل )

 التفسٌر:
وهو المكان الذي -بلكهم كما َوعْدنا نوًحا بذلن، ونبع الماء بموة من التنور حتى إذا جاء أمرنا بإه

عبلمة على مجًء العذاب، للنا لنوح: احمل فً السفٌنة من كل نوع من أنواع  -ٌخبز فٌه
الحٌوانات ذكًرا وأنثى، واحمل فٌها أهل بٌتن، إال َمن سبك علٌهم المول ممن لم ٌإمن باهلل كابنه 

 مل فٌها من آمن معن من لومن، وما آمن معه إال للٌل مع طول المدة والممام فٌهم.وامرأته، واح
حتى إذا جاء أمرنا بإهبلكهم كما  ، أي:"[ٓٗ}َحتَّى إِذَا َجاَء أَْمُرَنا{ ]هود : لوله تعالى: 

 .(ٔ)"َوعْدنا نوًحا بذلن
لال:  {،التنورحتى إذا جاء أمرنا وفار "}عن مطرؾ بن عبد هللا بن الشخٌر فً لوله:  

 .(ٕ)"كانت عبلمة بٌنه وبٌن ربه إذا رأٌت التنور ٌفور بالماء ؾ احمل فٌها من كل زوجٌن اثنٌن
وهو المكان -ونبع الماء بموة من التنور  ، أي:"[ٓٗ}َوفَاَر التَّنُّوُر{ ]هود : لوله تعالى: 

 .(ٖ)"عبلمة على مجًء العذاب -الذي ٌخبز فٌه
 ، وجوه من التفسٌر:[ٓٗ}َوفَاَر التَّنُّوُر{ ]هود : لوله تعالى:وفً  

 .(٘)، وعكرمة(ٗ)أحدها : وجه األرض ، والعرب تسمً وجه األرض تَنُّوراً ، لاله ابن عباس
إذا رأٌت الماء على وجه األرض فاركب أنت ومن اتبعن  »ولٌل لنوح علٌه السبلم : 

 .(ٙ)«لال: العرب تسمً وجه األرض تنور األرض
 . (2)عن ابن عباس، رواه عكرمة «عٌن وردة»الثانً : أن التنور العٌن التً بالجزٌرة 

 .(1)"لال: بالهند {،وفار التنور "}عن ابن عباس فً لوله: وروي 
، ودمحم (5)الثالث : أنه مسجد بالكوفة من لبل أبواب كندة ، لاله علً بن أبً طالب رضً هللا عنه

 .(ٖٔ)ومجاهد ،(ٕٔ)والشعبً ،(ٔٔ)حذٌفةو ،(ٓٔ)بن علً
 .(ٗٔ)الرابع : أن التنور ما زاد على وجه األرض فؤشرؾ منها ، لاله لتادة

لال: فٌفور التنور علم بٌن نوح وربه والتنور أشرؾ  {،وفار التنور"}عن لتادة لوله:  
 .(٘ٔ)"األرض وأعبلها عٌن بالجزٌرة عٌن الوردة
له : إذا رأٌت الماء ٌفور منه فاركب أنت ومن معن ، الخامس : أنه التنور الذي ٌخبز فٌه ، لٌل 

 لاله مجاهد.
 .لال الحسن : كان تنوراً من حجارة وكان لحواء ثم صار لنوح

                                                             
 .ٕٕٙالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .1ٕٕٓ/ٙ(:ص1ٖ٘ٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕ)
 .ٕٕٙالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .1ٕٕٓ/ٙ(:ص1٘1ٓٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٗ)
 ".وروي، عن عكرمة، أنه لال وجه األرض . لال ابن أبً حاتم:"5ٕٕٓ/ٙانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم (٘)
 .1ٕٕٓ/ٙ(:ص1٘1ٓٔهذا كبلم ابن عباس، انظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٙ)
 .5ٕٕٓ/ٙ(:ص1٘5ٓٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (2)
 .5ٕٕٓ/ٙ(:ص1ٙٔٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (1)
 . حكاه دون ذكر اإلسناد.1ٕٕٓ/ٙانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم: (5)
 .1ٕٕٓ/ٙ(:ص1٘ٙٓٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٓٔ)
 . حكاه دون ذكر اإلسناد.1ٕٕٓ/ٙانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم: (ٔٔ)
 . حكاه دون ذكر اإلسناد.1ٕٕٓ/ٙانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم: (ٕٔ)
 . حكاه دون ذكر اإلسناد.1ٕٕٓ/ٙانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم: (ٖٔ)
 .5ٕٕٓ/ٙ(:ص1ٙٓٓٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٗٔ)
 .5ٕٕٓ/ٙ(:ص1ٙٓٓٔأخرجه ابن ابً حاتم)(٘ٔ)
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 دار نوح بعٌن وردة من أرض الشام، لال أمٌة بن الصلت: ولال مماتل : فاَر من ألصى
 صار فوق الجبال حتى عبلها          فار تنورهم وجاش بماءٍ 

لال: إذا رأٌت تنور أهلن ٌخرج منه الماء  {،وفار التنور"}عن ابن عباس لوله: وروي  
 .(ٔ)"فإنه هبلن لومن

بلؽنً أن نوحا علٌه السبلم لال لجارٌته: إذا فار تنورن ماء فؤخبرٌنً لال  لال عطاء:" 
عطاء: بلؽنً أنها لما فرؼت من آخر خبزها فار التنور فذهبت إلى سٌدها فؤخبرته فركب هو 

 .(ٕ)"ومن معه فً أعلى السفٌنة وفتح هللا السماء بماء منهمر وفجر األرض عٌونا
لصبح ، من لولهم : نور الصبح تنوٌراً ، وهو مروي عن علً السادس : أن التنور هو تنوٌر ا

 .(ٖ)رضً هللا عنه
ٌِْن{ ]هود : لوله تعالى:  ٌِْن اثْنَ للنا لنوح: احمل  ، أي:"[ٓٗ}لُْلَنا اْحِمْل فٌَِها ِمْن كُّلٍ َزْوَج

 .(ٗ)"فً السفٌنة من كل نوع من أنواع الحٌوانات ذكًرا وأنثى
 .(٘)"من اآلدمٌٌن والبهابم ذكراً وأنثى :ٌعنً لال الماوردي:" 
 .(ٙ)"ذكر وأنثى من كل صنؾ {،من كل زوجٌن اثنٌن"}عن مجاهد لوله:  
خلمته ذكرا وأنثى لال:  {،احمل فٌها من كل زوجٌن اثنٌن"}ن عكرمة، فً لوله: ع 

 .(2)"الذكر زوج، واألنثى زوج
 .(1)"أحدهم جرهم كان مع نوح فً السفٌنة ثمانون رجبل"عن ابن عباس لال:  
كان مع نوح فً السفٌنة ثمانون رجبل منهم أهلوهم وأنهم كانوا  عن ابن عباس، لال " 

 .(5)"فً السفٌنة مابة وخمسٌن ٌوما
لال: أمر نوح علٌه  {،من كل زوجٌن اثنٌن:"}عن عبد هللا ابن مسلم بن ٌسار، عن أبٌه 

السبلم أن ٌحمل معه من كل زوجٌن اثنٌن وملن معه فجعل ٌمبض زوجا زوجا وبمً العنب 

فجاء إبلٌس فمال هذا كله لً فنظر نوح إلى الملن فمال إنه شرٌكن فؤحسن شركته فمال لً 
لال  النصؾ وله النصؾ لال إبلٌس: هذا كله لً فنظر إلى الملن فمال إنه شرٌكن فؤحسن شركته

نعم لً الثلث وله الثلثان لال أخفت وأنت بحساب أنن تؤكله عنبا وتؤكله ذبٌبا وتشربه عصٌرا 
 .(ٓٔ)"ثبلثة أٌام لال: مسلم: فكانوا ٌرون أنه إذا شربه كذلن فلٌس للشٌطان فٌه نصٌب

لما أمر نوح علٌه السبلم أن ٌحمل معه فً السفٌنة من كل زوجٌن "عن أبً عبٌدة لال:  
 .(ٔٔ)"م ٌستطع ٌحمل معه األسد حتى ألمٌت علٌه الحمى فحمله فؤدخلهاثنٌن ل
سمعت بكرا ٌمول لما حمل نوح األسد فً السفٌنة اشتهى اللحم فزاد " مبارن لال:عن  

 .(ٕٔ)"مخافة أهل السفٌنة فشكوا ذلن إلى نوح فدعا علٌه فؤلمٌت علٌه الحمى فمر به نوح
أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لال لما حمل نوح فً السفٌنة من كل :"عن زٌد بن أسلم، عن أبٌه  

زوجٌن اثنٌن لال أصحابه وكٌؾ نطمؤن أو تطمبن المواشً ومعنا األسد فسلط هللا علٌه الحمى 

                                                             
 .5ٕٕٓ/ٙ(:ص1ٕٙٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔ)
 .5ٕٕٓ/ٙ(:ص1ٖٙٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕ)
 .1ٕٕٓ/ٙ(:ص1٘2ٓٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٖ)
 .ٕٕٙالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .2ٕٗ/ٕالنكت والعٌون: (٘)
 .ٖٕٓٓ/ٙ(:ص1ٙ2ٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٙ)
 .ٖٕٓٓ/ٙ(:ص1ٙٙٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (2)
 .ٖٕٓٓ/ٙ(:ص1ٙٗٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (1)
 .ٖٕٓٓ/ٙ(:ص1ٙ٘ٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (5)
 .ٖٕٓٓ/ٙ(:ص1ٙ1ٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٓٔ)
 .ٖٕٓٓ/ٙ(:ص1ٙ5ٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔٔ)
 .ٖٕٓٓ/ٙ(:ص12ٓٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕٔ)
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فكانت أول حمى نزلت فً األرض ثم شكوا الفارة فمالوا الفوٌسمة تفسد علٌنا طعامنا ومتاعنا 
 .(ٔ)"عطس فخرجت الهرة فتخبؤت الفارة منهافؤوحى هللا إلى األسد ف

لما كان نوح فً السفٌنة لرط الفار حبال السفٌنة فشكى ذلن فؤوحً  "عن ابن عباس لال: 
إلٌه فمسح ذنب األسد فخرج سنورات وكان فً السفٌنة عذرة فشكى فؤوحً إلٌه فمسح ذنب 

 .(ٕ)"الفٌل فخرج خنزٌران
ٌِْه اْلمَْوُل{ ]هود :  }َوأَْهلََن إِالَّ َمنْ لوله تعالى:  واحمل فٌها أهل بٌتن،  ، أي:"[َٓٗسبََك َعلَ

 .(ٖ)"إال َمن سبك علٌهم المول ممن لم ٌإمن باهلل كابنه وامرأته
 .(ٗ)": إنه مؽرق{وأهلن إال من سبك علٌه المول:"}عن لتادة، لوله  
 .(٘)"واحمل فٌها من آمن معن من لومن ، أي:"[ٓٗ}َوَمْن آَمَن{ ]هود : لوله تعالى: 
 .(ٙ)"واحمل من آمن، وٌمال إن الذٌن آمنوا معه كانوا ثمانٌن نفسا :أي لال الزجاج:" 
وما آمن بنوح إال نزٌر ٌسٌر مع  ، أي:"[ٓٗ}َوَما آَمَن َمعَهُ إِالَّ لَِلٌٌل{ ]هود : لوله تعالى: 

 .(2)"طول إلامته بٌنهم
كان نوح وثبلثة بنٌه وأربع  :لال {،وما آمن معه إال للٌلومن آمن :"}عن الحكم  
 .(1)"كنانٌه
 : ألوالواختلؾ فً عددهم على  

 .(5)أحدها : ثمانون رجبلً ، لاله ابن عباس
كان مع نوح فً السفٌنة ثمانون رجبل معهم أهلوهم وأنهم كانوا فً  لال ابن عباس:" 

السفٌنة مابة وخمسٌن ٌوما وأن هللا وجه السفٌنة إلى مكة فدارت بالبٌت أربعٌن ٌوما ثم وجهها 
إلى الجودي فاستمرت علٌه، فبعث نوح الؽراب لٌؤتٌه بخبر األرض فذهب فولع على الحٌؾ، 

تته بورق الزٌتون، ولطخت رجلها بالطٌن، فعرؾ نوح أن الماء لد فؤبطؤ علٌه فبعث الحمامة فؤ

نضب، فهبط إلى أسفل الجودي فبنى لرٌة وسماها ثمانٌن فؤصبحوا ذات ٌوم ولد تبلبلت ألسنتهم 
على ثمانٌن لؽة أحدها اللسان العربً فكان ال ٌفمه بعضهم كبلم بعض وكان نوح علٌه السبلم 

 .(ٓٔ)"ٌعبر عنهم
 .(ٕٔ)، وزٌد بن اسلم(ٔٔ)ٌن ، لاله ابن جرٌجالثانً : ثمان
أنه كان مع نوح ٌوم أؼرق لومه ثمانون من أهل :"عن ابن زٌد بن أسلم، عن أبٌه  
 .(ٖٔ)"اإلٌمان
والمإمنون ٌومبذ اثنان وسبعون فؤرسل هللا الماء :"كعب األحبار اثنان وسبعون، لال  الثالث :

 .(ٗٔ)"من السماء وفتح األرض
  .(ٔ)ومطر ،(٘ٔ)سبعة ، لاله األعمش والرابع: 

                                                             
 .ٖٕٔٓ/ٙ(:ص12ٔٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔ)
 .ٖٕٔٓ/ٙ(:ص12ٕٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕ)
 .ٕٕٙالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .ٖٕٔٓ/ٙ(:ص12٘ٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٗ)
 .ٕٕٙالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .ٕ٘/ٖمعانً المرآن: (ٙ)
 .ٖٔ/ٕصفوة التفاسٌر: (2)
 .ٖٕٔٓ/ٙ(:ص122ٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (1)
 .ٕٖٕٓ/ٙ(:ص11ٕٓٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (5)
 .ٕٖٕٓ/ٙ(:ص11ٕٓٔحاتم)أخرجه  ابن ابً (ٓٔ)
 .2ٕٗ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٔٔ)
 .ٕٖٕٓ/ٙ(:ص125ٓٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٕٔ)
 .ٕٖٕٓ/ٙ(:ص125ٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٖٔ)
 .ٕٖٕٓ/ٙ(:ص121ٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٗٔ)
 .2ٕٗ/ٕانظر: النكت والعٌون: (٘ٔ)
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 .(ٕ)"كان نوح فً السفٌنة سبعة نوح وثبلثة أوالده وكنانٌه ثبلثة لال مطر:" 
ذكر لنا أنه لم ٌنج ممن فً السفٌنة إال نوح وثبلثة بنٌن له ونساإهم  الرابع: ثمانٌة، لال لتادة:"

 .(ٖ)"فجمعهم ثمانٌة
وٌافث ، وثبلث بنات له ونوح معهم  سام وحاموكان فٌهم ثبلثة بنٌن : لال الماوردي: "

 . (ٗ)وعلى المول الثانً : كانت فٌهم امرأة نوح فصاروا ثمانٌة، فصاروا سبعة
فؤصاب حام امرأته فً السفٌنة فدعا نوح أن ٌؽٌر لطفته  "لال دمحم بن عباد بن جعفر : 

 . (٘)"فجاء السودان
 الفوابد:
 اإلٌمان ٌنجً، والكفر ٌهلن وٌردي.أن  -ٔ
 .الخلك لطاعته، إال من سبك علٌه المول فً كتابه بشموته خلكأن هللا تعالى  -ٕ
هم الخاصة من أهل النبٌٌن دون عامة « اآلل»ؤن استدل بعض أهل العلم من اآلٌة ب -ٖ

جعل المحملٌن فً السفٌنة بدت لرٌن األزواج التً أمره وذلن أن هللا تعالى  ،المإمنٌن
لذٌن آمنوا به. فثبت أن األهل أخص من األتباع، وإذا بها من أصناؾ الحٌوان وأهله، وا

 .(ٙ)ظهر ذلن ثبت أن اآلل أٌضا هم الخاصة من أهل النبٌٌن دون عامة المإمنٌن
 

 المرآن
ِ َمْجَراَها َوُمْرَساَها إِن  َربًِّ لََغفُوٌر َرِحٌٌم )  [ٔٗ({ ]هود : ٔٗ}َولَاَل اْرَكبُوا فٌَِها بِْسِم ّللا 

 التفسٌر:
نوح لمن آمن معه: اركبوا فً السفٌنة، باسم هللا ٌكون جرٌها على وجه الماء، وباسم هللا  ولال

ها. إن ربً لَؽفور ذنوب من تاب وأناب إلٌه من عباده، رحٌم بهم أن  ٌكون منتهى سٌرها وُرسوُّ

 ٌعذبهم بعد التوبة.
من آمن معه: اركبوا فً ولال نوح ل ، أي:"[ٔٗ}َولَاَل اْرَكبُوا فٌَِها{ ]هود : لوله تعالى: 
 .(2)"السفٌنة
ِ َمْجَراَها َوُمْرَساَها{ ]هود : لوله تعالى:  باسم هللا ٌكون جرٌها على  ، أي:"[ٔٗ}بِْسِم َّللاَّ

ها  .(1)"وجه الماء، وباسم هللا ٌكون منتهى سٌرها وُرسوُّ
حٌن « ومرساها» ،حٌن تجري« باسم هللا مجراها»:إذا ركبتموها فمولوا  لال مماتل:" 
 .(5)"تحبس
 .(ٓٔ)"باهلل :أي {،للنا باسم هللا}ومعنى  أي باهلل تجري، وبه تستمر. لال الزجاج:" 
أي : بسم هللا ٌكون َجْرٌُها على وجه الماء ، وبسم هللا ٌكون منتهى  لال ابن كثٌر:" 

ٌَْت أَْنَت ... سٌرها ، وهو ُرسُوها ِ ولال هللا تعالى:} فَإِذَا اْستََو َوَمْن َمعََن َعلَى اْلفُْلِن فَمُِل اْلَحْمُد ّلِِلَّ
ٌُْر اْلُمنزِلٌَن { ]المإم اَنا ِمَن اْلَمْوِم الظَّاِلِمٌَن َولُْل َرّبِ أَنزْلنًِ ُمنزال ُمَباَرًكا َوأَْنَت َخ نون : الَِّذي نَجَّ

فٌنة وعلى الدابة [ ؛ ؛ ولهذا تستحب التسمٌة فً ابتداء األمور : عند الركوب على الس5ٕ،  1ٕ
ُووا ، كما لال تعالى : } َوالَِّذي َخلََك األْزَواَج كُلََّها َوَجَعَل لَُكْم ِمَن اْلفُْلِن َواألْنعَاِم َما تَْرَكبُوَن ِلتَْستَ 

                                                                                                                                                                               
 .ٖٕٔٓ/ٙ(:ص1ٗ2ٓٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٔ)
 .ٖٕٔٓ/ٙ(:ص1ٗ2ٓٔأخرجه ابن ابً حاتم)  (ٕ)
 .ٖٕٔٓ/ٙ(:ص12ٖٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٖ)
 .2ٖٗ-2ٕٗ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٗ)
 .ٕٖٕٓ/ٙ(:11ٔٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (٘)
 .2ٖٔ/ٕانظر: المنهاج فً شعب اإلٌمان: (ٙ)
 .ٕٕٙالتفسٌر المٌسر: (2)
 .ٕٕٙالتفسٌر المٌسر: (1)
 .1ٕٕ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (5)
 .ٕ٘/ٖمعانً المرآن: (ٓٔ)
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ٌِْه َوتَمُولُوا سُْبَحاَن الَّذِ  ٌْتُْم َعلَ َر لَنَا َهذَا َوَما كُنَّا لَهُ َعلَى ظُُهوِرِه ثُمَّ تَْذكُُروا نِْعَمةَ َربِّكُْم إِذَا اْستََو ي َسخَّ
[ ، وجاءت السنة بالحث على ذلن ، ٗٔ - ُٕٔمْمِرنٌَِن َوإِنَّا إِلَى َربَِّنا لَُمْنمَِلبُوَن { ] الزخرؾ : 

 .(ٔ)"والندب إلٌه
 .(ٕ)"، لال: حٌن ٌركبون وٌجرون وٌرسون{بِْسِم هللاِ ُمْجَراَها َوُمْرَساَها"}عن مجاهد:  
إذا أراد أن ترسً لال: "بسم هللا " فؤرست، وإذا أراد أن تجري لال  الضحان:"لال  

 .(ٖ)""بسم هللا " فجرت
الطبرانً عن ابن عباس ، عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص لال : "أمان أمتً من الؽرق إذا ركبوا  أخرج

َ َحكَّ لَ  ْدِرِه َواألْرُض َجِمٌعًا لَْبَضتُهُ ٌَْوَم فً السفن أن ٌمولوا : بسم هللا الملن ، } َوَما لََدُروا َّللاَّ
ا ٌُْشِركُوَن { ]الزمر :  ِ 2ٙاْلِمٌَاَمِة َوالسَّماَواُت َمْطِوٌَّاٌت بٌَِِمٌنِِه سُْبَحانَهُ َوتَعَالَى َعمَّ [ ، } بِْسِم َّللاَّ

 .(ٗ)"َمْجَراَها َوُمْرَساَها إِنَّ َربًِّ لََؽفُوٌر َرِحٌٌم {
 ،«مجرها»وأبو عمرو وعاصم فى رواٌة أبى بكر وابن عامرلرأ ابن كثٌر ونافع و
وكذلن حفص عن عاصم ، بفتح المٌم وكسر الراء «مجرها»ولرأ حمزة والكسابى ، بضم المٌم

فى  «الراء»ٌعنى -ولٌس ٌكسر فى المرآن ؼٌر هذا الحرؾ ، بفتح المٌم وكسر الراء «مجرها»
 .(٘)«مجرها»
وكان ابن كثٌر وابن عامر ٌفتحان ، بضم المٌم «ومرسهآ»كلهم لرأ : لوله }ومرساها{و   

وكان نافع وعاصم فى رواٌة أبى بكر ٌمرآنهما بٌن ، «مرسهآ»والسٌن من «مجرها»الراء من 
وٌفتح أبو ، «مجرها»وكان أبو عمرو وحمزة والكسابى ٌمٌلون الراء من ، الكسر والتفخٌم

ولٌس فٌهم أحد جعلها ، ة والكسابىوٌمٌلها حمز «مرسهآ»عمرو وحفص عن عاصم السٌن من
 .(ٙ)نعتا هلل عز وجل

ولرأ أبو رجاء العَطاردي : "بْسِم هللاِ ُمْجِرٌَها وُمْرِسٌَها"
(2). 

إن ربً لَؽفور ذنوب من تاب  ، أي:"[ٔٗ}إِنَّ َرّبًِ لََؽفُوٌر َرِحٌٌم{ ]هود : لوله تعالى: 
 .(1)"وأناب إلٌه من عباده، رحٌم بهم أن ٌعذبهم بعد التوبة

ٌمول: إن ربً لساتر ذنوب من تاب وأناب إلٌه، رحٌم بهم أن ٌعذبهم بعَد  لال الطبري:" 
 .(5)"التوبة
بهم بعد  {رحٌم}لما كان منهم فً الشرن،  {،لؽفور رحٌم"}عن سعٌد، بن جبٌر، لوله:  
 .(ٓٔ)"التوبة
مناسب عند ذكر االنتمام من الكافرٌن بإؼرالهم  }إِنَّ َربًِّ لَؽَفُوٌر َرِحٌٌم{  لال ابن كثٌر:" 

أجمعٌن ذْكُر أنه ؼفور رحٌم ، كما لال : } إِنَّ َربََّن لََسِرٌُع اْلِعَماِب َوإِنَّهُ لََؽفُوٌر َرِحٌٌم { ]األعراؾ 
َربََّن لَذُو َمْؽِفَرةٍ ِللنَّاِس َعلَى ظُْلِمِهْم َوإِنَّ َربََّن لََشِدٌُد اْلِعمَاِب { ]الرعد : [ ، ولال : } َوإِنَّ 2ٙٔ: 
 .(ٔٔ)"[ ، إلى ؼٌر ذلن من اآلٌات التً ٌمرن فٌها بٌن انتمامه ورحمتهٙ

                                                             
 .ٕٕٖ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٔ)
 .ٖٖٓ/٘ٔ(:ص1ٔ1ٖٔأخرجه الطبري) (ٕ)
 .ٖٖٓ/٘ٔ(:ص1ٔ1ٙٔأخرجه الطبري) (ٖ)
 .( : "فٌه نهشل بن سعٌد وهو مترون"ٕٖٔ/ٓٔ( ولال الهٌثمً فً المجمع )ٕٗٔ/ٕٔالمعجم الكبٌر )(ٗ)
 .ٖٖٖانظر: السبعة فً المراءات: (٘)
 .ٖٖٖانظر: السبعة فً المراءات: (ٙ)
 .ٕٕٖ/ٗانظر: تفسٌر ابن كثٌر: (2)
 .ٕٕٙالتفسٌر المٌسر: (1)
 .ٖٖٓ/٘ٔتفسٌر الطبري: (5)
 .ٖٕٗٓ/ٙ(:ص15ٓٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٓٔ)
 .ٖٕٖ-ٕٕٖ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٔٔ)
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إذا ركبت فً السفٌنة ٌذكر نعمة هللا وإن شاء لال كما لال نوح "عن سعٌد بن جبٌر لال:  
فمن ركب دابة لم ٌذكر اسم هللا جاء  {،بسم هللا مجراها ومرساها إن ربً لؽفور رحٌم}ملسو هيلع هللا ىلص 

 .(ٔ)"الشٌطان فٌمول تؽنى فإن لم ٌتؽنى ٌمول له: تمشى
ً الزاوٌة حٌن تدخل من أبواب رأٌت رزٌن بن حبٌش ٌصلً ف"عن توبة أبً سالم لال:  

لال: بلؽنً أن سفٌنة نوح أرسٌت من  ،فسؤلته إنن لكثٌر الصبلة ٌوم الجمعة ،كندة عن ٌمٌنن
 .(ٕ)"هاهنا
" أن النبً ملسو هيلع هللا ىلص: كتب أول ما كتب باسمن  :عن الثوري ، عن ؼٌر واحد ، عن الشعبً 

[ ، فكتب بسم هللا ، حتى نزلت }لل ٔٗاللهم ، حتى نزلت: }بسم هللا مجراها ومرساها{ ]هود: 
[ فكتب: بسم هللا الرحمن ، حتى نزلت: }إنه من ٓٔٔادعوا هللا أو ادعوا الرحمن{ ]اإلسراء: 

 .(ٖ)[ فكتب: بسم ميحرلا نمحرلا هللا "ٖٓ{ ]النمل: سلٌمان وإنه بسم ميحرلا نمحرلا هللا
 الفوابد:
 مشروعٌة التسمٌة عند الركوب فً سفٌنة أو ؼٌرها. -ٔ
؛ وما تضمناه من «الرحٌم»، و«الؽفور»: إثبات هذٌن االسمٌن الكرٌمٌن: ومن الفوابد -ٕ

 .صفة، وفعل
الذي لم ٌزل ٌؽفر الذنوب وٌتوب عل كل من ٌتوب ففً هو: "  :«الؽفور»فـ -

الحدٌث: "إن هللا ٌمول ٌابن آدم إنن لو أتٌتنً بمراب األرض خطاٌا ثم لمٌتنً ال 
ولال تعالى: }إِنَّ َربََّن َواِسُع اْلَمْؽِفَرِة{  .(ٗ)تشرن بً شٌباً ألتٌتن بمرابها مؽفرة"

 .[ٕٖ]النجم:
مؽفرته بالتوبة، واالستؽفار، واإلٌمان، والعمل ولد فتح هللا األسباب لنٌل 

الصالح، واإلحسان إلى عباد هللا، والعفو عنهم، ولوة الطمع فً فضل هللا، وحسن 

 .(٘)الظن باهلل، وؼٌر ذلن مما جعله هللا ممرباً لمؽفرته"
هو الذي تكثر منه المؽفرة. وبناء فعول: بناء المبالؽة :«الؽفور»لال الخطابً:"

 .(ٙ)ةفً الكثر
  .(2) "ذو الرحمة الواسعة التً وسعت كل شًء" :أي:«الرحٌم»و -

 
 المرآن

ً  اْرَكْب َمعَنَا َواَل  ًَ تَْجِري ِبِهْم فًِ َمْوٍج َكاْلِجبَاِل َونَاَدى نُوٌح اْبنَهُ َوَكاَن فًِ َمْعِزٍل ٌَا بُنَ تَُكْن }َوِه
 [ٕٗ({ ]هود : َٕٗمَع اْلَكافِِرٌَن )
 التفسٌر:

وكان -بهم فً موج ٌعلو وٌرتفع حتى ٌصٌر كالجبال فً علوها، ونادى نوح ابنه  وهً تجري
فمال له: ٌا بنً اركب معنا فً السفٌنة، وال تكن مع  -فً مكاٍن َعَزل فٌه نفسه عن المإمنٌن

 الكافرٌن باهلل فتؽرق.

                                                             
 .ٖٖٕٓ/ٙ(:ص111ٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔ)
 .ٖٖٕٓ/ٙ(:ص115ٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕ)
 .2ٙٗ/ٕ(:ص1ٕ٘ٔتفسٌر عبدالرزاق) (ٖ)
 فً باب الدعوات كتاب( 1ٗ٘/ ٘) سننه فً والترمذي بنحوه،( 2ٗٔ/ ٘) المسند فً أحمد اإلمام أخرجه(ٗ)

 كتاب( ٖٕٓ/ ٕ) والدارمً العمل، فضل باب اآلداب كتاب( ٕ٘٘ٔ/ ٕ) ماجه وابن واالستؽفار، التوبة فضل
 الوجه، هذا من إال النعرفه ؼرٌب حدٌث هذا الترمذي ولال أنس، عن هللا إلى العبد تمرب إذا باب الرلاق
 .(ٕٓٓ/ ٔ) الصحٌحة السلسلة: انظر. طرله بمجموع األلبانً الشٌخ وصححه

 .5ٕٔ، وانظر: أسماء هللا الحسنى:2ٗ ،2ٖ، السعدي:المبٌن الواضح الحك(٘)
 .٘ٙ/ٔانظر: شؤن الدعاء: (ٙ)
 .1ٗ، وشرح أسماء الحسنى فً ضوء الكتاب والسنة:11ٔ/ٔانظر:تفسٌر ابن عثٌمٌن: الفاتحة والبمرة: (2)
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ًَ تَْجِري بِِهْم فًِ َمْوٍج َكاْلِجَباِل{ ]هود : لوله تعالى:  وهً تجري بهم فً  ، أي:"[ٕٗ}َوِه
 .(ٔ)"موج ٌعلو وٌرتفع حتى ٌصٌر كالجبال فً علوها

، والفلن تجري بنوح ومن {وهً تجري بهم}ٌعنً تعالى ذكره بموله:  لال الطبري:" 
 .(ٕ)"معه فٌها
أي : السفٌنة سابرة بهم على وجه الماء ، الذي لد َطبَّك  جمٌع األرض ،  لال ابن كثٌر:" 

حتى طفت  على رءوس الجبال ، وارتفع علٌها بخمسة عشر ذراعا ، ولٌل : بثمانٌن مٌبل وهذه 
السفٌنة على وجه الماء سابرة بإذن هللا وتحت َكنَفه وعناٌته وحراسته وامتنانه كما لال تعالى : } 

،  ٔٔا َطؽَى اْلَماُء َحَمْلَناكُْم فًِ اْلَجاِرٌَِة ِلنَْجعَلََها لَكُْم تَْذِكَرةً َوتَِعٌََها أُذٌُن َواِعٌَةٌ { ]الحالة : إِنَّا لَمَّ 
[ ، ولال تعالى : } َوَحَمْلنَاهُ َعلَى ذَاِت أَْلَواحٍ َوُدسٍُر تَْجِري ِبؤَْعٌُنِنَا َجَزاًء ِلَمْن َكاَن كُِفَر َوَلمَْد ٕٔ
ِكٍر { ] الممر : تَرَ   .(ٖ)"[٘ٔ - ْٖٔكنَاَها آٌَةً فََهْل ِمْن ُمدَّ

 فإن للت: بم اتصل لوله وهً تجري بهم؟  لال الزمخشري:" 
للت: بمحذوؾ دل علٌه اركبوا فٌها بسم هللا كؤنه لٌل: فركبوا فٌها ٌمولون: بسم هللا، 

الطوفان، شبه كل موجة منه وهً تجري بهم أى تجرى وهم فٌها فً موج كالجبال ٌرٌد موج 
 بالجبل فً تراكمها وارتفاعها.

وكان الماء لد التمى  (ٗ)الموج: ما ٌرتفع فوق الماء عند اضطرابه وزخٌره فإن للت:
وطبك ما بٌن السماء واألرض، وكانت الفلن تجرى فً جوؾ الماء كما تسبح السمكة، فما معنى 

 جرٌها فً الموج؟
ولبل أن ٌؽمر الطوفان الجبال. أال ترى إلى لول ابنه: للت: كان ذلن لبل التطبٌك، 

 .(٘)"سآوى إلى جبل ٌعصمنً من الماء. لٌل: كان اسم ابنه: كنعان. ولٌل: ٌام
لما استنمذ من فً األصبلب واألرحام من المإمنٌن :"عن أبً سهل، عن تبٌع أنه لال 

من لومن أحدا إذا لرحمت والكافرٌن أوحى هللا عز وجل إلى نوح أن لو كنت أرٌد أن أرحم 
 .(ٙ)"المرأة وولدها، فهاجت به الفلن ما بٌن المشرق والمؽرب فمرت بالطور فنمرت على الجبل

 .(ٙ)"الجبل
-ونادى نوح ابنه  ، أي:"[ٕٗ}َوَناَدى نُوٌح اْبنَهُ َوَكاَن فًِ َمْعِزٍل{ ]هود : لوله تعالى: 

 .(2)"-وكان فً مكاٍن َعَزل فٌه نفسه عن المإمنٌن
هذا هو االبن الرابع ، واسمه "ٌام" ، وكان كافرا ، دعاه أبوه عند  كثٌر:"لال ابن  

 .(1)" ركوب السفٌنة أن ٌإمن وٌركب معهم وال ٌؽرق مثل ما ٌؽرق الكافرون
مفعل، من عزله عنه إذا نحاه وأبعده، ٌعنى: وكان فً  «:المعزل» لال الزمخشري:" 

 .(5)"المإمنٌن. ولٌل: كان فً معزل عن دٌن أبٌهمكان عزل فٌه نفسه عن أبٌه وعن مركب 
 .(ٓٔ)"ابن امرأته :لال: ٌعنً بلؽة طٌا {،ونادى نوح ابنه"}عن دمحم بن علً:  
 .(ٔٔ)"لٌس بابنه"عن لتادة، عن الحسن لال:  
لال: ولد على  {،ونادى نوح ابنه"}عن ثابت بن الحجاج الكبلبً فً لول هللا:  
 .(ٔ)"فراشه

                                                             
 .ٕٕٙالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٖٖٔ/٘ٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .ٖٕٖ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
 .زاخر بحر: ٌمال ومنه. وارتفع جدا امتد إذا «الوادي زخر» الصحاح فً «وزخٌره اضطرابه عند» لوله(ٗ)
 .5ٖٙ/ٕالكشاؾ: (٘)
 .ٖٕٗٓ/ٙ(:ص15ٔٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٙ)
 .ٕٕٙالتفسٌر المٌسر: (2)
 .ٖٕٖ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (1)
 .ٖٕٗٓ/ٙ(:ص15ٔٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (5)
 .ٖٕٗٓ/ٙ(:ص15ٗٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٓٔ)
 .ٖٕٗٓ/ٙ(:ص15٘ٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔٔ)
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 .(ٕ)"كل نبً أبو أمته"عن مجاهد لال: و 
 .(ٖ)"كنعان :كان اسم ابن نوح الذي ؼرق" :عن لتادة 
، والضمٌر المرأته. ولرأ دمحم بن على وعروة بن «ابنها»ولرأ على رضى هللا عنه: 
، ، بفتح الهاء، ٌرٌدان ابنها، فاكتفٌا بالفتحة عن األلؾ، وبه ٌنصر مذهب الحسن«ابنه»الزبٌر: 
لتادة: سؤلته فمال: وهللا ما كان ابنه، فملت: إن هللا حكى عنه إن ابنً من أهلى، وأنت تمول: لال »

لم ٌكن ابنه، وأهل الكتاب ال ٌختلفون فً أنه كان ابنه، فمال: ومن ٌؤخذ دٌنه من أهل 
  :ولم ٌمل: منى، ولنسبته إلى أمه وجهان {،من أهلً:}، واستدل بموله (ٗ)«الكتاب

 .ون ربٌبا له، كعمر بن أبى سلمة لرسول هللا ملسو هيلع هللا ىلصأحدهما: أن ٌك
 .(٘) أن ٌكون لؽٌر رشدة، وهذه ؼضاضة عصمت منها األنبٌاء علٌهم السبلم والثانً:

 .(ٙ)، على الندبة والترثى. أى: لال ٌا ابناه«ونادى نوح ابناه»ولرأ السدى: 
ًَّ اْرَكْب َمعََنا{ ]هود لوله تعالى:  ٌَا بُنَ فمال له: ٌا بنً اركب معنا فً  ، أي:"[ٕٗ: }
 .(2)"السفٌنة
نادى نوح الؽبلم وكان لد ولد على فراشه وكان نوح ظن أنه ابنه فناداه  لال السدي:" 
وال ٌعلم نوح إال أنه ابنه وكان ولده وكان  {،ٌا بنً اركب معنا وال تكن مع الكافرٌن:}نوح 
 .(1)"كافرا

تصارا علٌه من ٌاء اإلضافة، وبالفتح التصارا علٌه من بكسر الٌاء ال« ٌا بنً»لرئ 
الٌاء واأللؾ اللتماء الساكنٌن، ألن ت األلؾ المبدلة من ٌاء اإلضافة فً لولن: ٌا بنٌا، أو سمط

 .(5)الراء بعدهما ساكنة
وال تكن مع الكافرٌن باهلل  ، أي:"[ٕٗ}َواَل تَكُْن َمَع اْلَكافِِرٌَن{ ]هود : لوله تعالى: 
 .(ٓٔ)"فتؽرق

 الفوابد:
 عموق الوالدٌن كثٌرا ما ٌسبب الهبلن فً الدنٌا، أما عذاب اآلخرة فهو الزم له. -ٔ
 مظهر من مظاهر رحمة الوالد بولده. -ٕ
 

 المرآن
ِ إاِل  َمْن َرِحَم َوَحاَل }لَاَل َسآِوي إِلَى َجَبٍل ٌَْعِصُمنًِ ِمَن اْلَماِء لَاَل اَل َعاِصَم اْلٌَْوَم ِمْن أَْمِر  ّللا 

ٌْنَُهَما اْلَمْوُج فََكاَن ِمَن اْلُمْغَرلٌَِن )  [ٖٗ({ ]هود : ٖٗبَ
 التفسٌر:

لال ابن نوح: سؤلجؤ إلى جبل أتحصَّن به من الماء، فٌمنعنً من الؽرق، فؤجابه نوح: ال مانع 
ن إال َمن رحمه هللا تعالى، فآِمْن الٌوم من أمر هللا ولضابه الذي لد نزل بالخلك من الؽرق والهبل

 واركب فً السفٌنة معنا، وحال الموج المرتفع بٌن نوح وابنه، فكان من المؽرلٌن الهالكٌن.
لال ابن نوح:  ، أي:"[ٖٗ}لَاَل َسآِوي إِلَى َجَبٍل ٌَْعِصُمنًِ ِمَن اْلَماِء{ ]هود : لوله تعالى: 

 .(ٔٔ)"من الؽرق سؤلجؤ إلى جبل أتحصَّن به من الماء، فٌمنعنً
                                                                                                                                                                               

 .ٖٕٗٓ/ٙ(:ص15ٙٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔ)
 .ٖٕ٘ٓ/ٙ(:ص152ٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕ)
 .ٖٕ٘ٓ/ٙ(:ص151ٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٖ)
 .5ٖٙ/ٕحكاه الزمخشري فً الكشاؾ: (ٗ)
 .5ٖٙ/ٕانظر: الكشاؾ: (٘)
 .5ٖٙ/ٕانظر: الكشاؾ: (ٙ)
 .ٕٕٙالتفسٌر المٌسر: (2)
 .ٖٕ٘ٓ/ٙ(:ص155ٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (1)
 .52ٖ-5ٖٙ/ٕانظر: الكشاؾ: (5)
 .ٕٕٙالتفسٌر المٌسر: (ٓٔ)
 .ٕٕٙالتفسٌر المٌسر: (ٔٔ)
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لٌل : إنه اتخذ له مركبا من ُزجاج ، وهذا من اإلسرابٌلٌات ، وهللا أعلم  لال ابن كثٌر:" 
بصحته. والذي نص علٌه المرآن أنه لال : } لَاَل َسآِوي إِلَى َجَبٍل ٌَْعِصُمنًِ ِمَن اْلَماِء { اعتمد 

فً رأس جبل لنّجاه ذلن من بجهله أن الطوفان ال ٌبلػ إلى رءوس الجبال ، وأنه لو تعلك 
 .(ٔ)"الؽرق
ِ إِالَّ َمْن َرِحَم{ ]هود : لوله تعالى:  فؤجابه  ، أي:"[ٖٗ}لَاَل اَل َعاِصَم اْلٌَْوَم ِمْن أَْمِر َّللاَّ

نوح: ال مانع الٌوم من أمر هللا ولضابه الذي لد نزل بالخلك من الؽرق والهبلن إال َمن رحمه 
 .(ٕ)"هللا تعالى
ِ إِال َمْن  كثٌر:"لال ابن   فمال له أبوه نوح ، علٌه السبلم : } ال َعاِصَم اْلٌَْوَم ِمْن أَْمِر َّللاَّ

َرِحَم { أي : لٌس شًء ٌعصم الٌوم من أمر هللا. ولٌل : إن عاصما بمعنى معصوم ، كما ٌمال : 
 .(ٖ)""طاعم وكاس" ، بمعنى مطعوم ومكسُوّ 

ٌْنَُهَما لوله تعالى:  وحال الموج المرتفع بٌن نوح  ، أي:"[ٖٗاْلَمْوُج{ ]هود : }َوَحاَل بَ
 .(ٗ)"وابنه

 .(٘)"فكان من المؽرلٌن الهالكٌن ، أي:"[ٖٗ}فََكاَن ِمَن اْلُمْؽَرلٌَِن{ ]هود : لوله تعالى: 
 الفوابد:

}اَل َعاِصَم  اآلٌة دلٌل على أن دخول الجنة ٌكون برحمته سبحانه وتعالى، لال تعالى: -1
ِ إِالَّ َمْن َرِحَم{اْلٌَْوَم مِ   .ْن أَْمِر َّللاَّ

 وعن عزوجل، هللا عن التبلٌػ فً معصومون األنبٌاء أن على اإلسبلمٌة األمة اتّفمت -2
 أبناء كانوا ولو معصومٌن لٌسوا فإنهم األنبٌاء ؼٌر أما. الذنوب من الكبابر ارتكاب
 َوَناَدى: }تعالى لال. وأباه ربه ٌعصً السبلم علٌه نوح ابن فهذا. هللا أولٌاء أو األنبٌاء
ًَّ  ٌَا َمْعِزلٍ  فًِ َوَكانَ  اْبنَهُ  نُوحٌ   َجَبلٍ  إِلَى َسآوي لَالَ  اْلَكافِِري َمعَ  تَكُنْ  َوال َمعََنا اْرَكبْ  بُنَ

ِ  أَْمرِ  ِمنْ  اْلٌَْومَ  َعاِصمَ  ال لَالَ  اْلَماءِ  ِمنَ  ٌَْعِصُمنًِ ٌْنَُهَما َوَحالَ  َرِحمَ  َمنْ  إِالّ  َّللاَّ  فََكانَ  اْلَمْوجُ  بَ
 السبلم علٌه ٌعموب أبناء وهإالء[ . 2ٗ-ٕٗ:اآلٌة هود، سورة... { . ] اْلُمْؽَرلٌِنَ  ِمنَ 
 أبٌهم على كذبوا ثم أنفسهم من حسداً  ٌوسؾ لتل حالوا لد السبلم علٌه ٌوسؾ وأخوة
 .ٌوسؾ سورة فً مبسوطة ولصتهم علٌه واحتالوا السبلم علٌه ٌعموب
 من وعصمته تناوله، عن منعته: الطعام عن عصمته: ٌمال المنع: لؽة العصمةو
ِ  أَْمرِ  ِمنْ  اْلٌَْومَ  عاِصمَ  ال لالَ : تعالى لوله ومنه منه، منعته أي الكذب  َرِحمَ  َمنْ  إِالَّ  َّللاَّ
 ٌشهدوا حتى الناس ألاتل أن أمرت"  الحدٌث وفً. مانع ال أي[ ٖٗ: آٌة هود،] وحالَ 
 اال وأموالهم دماءهم منً عصموا ذلن فعلوا فإذا به جبت وبما بً وٌإمنوا هللا إال إله أال
 .دماءهم منً منعوا :أي ،(ٙ)"هللا على وحسابهم بحمها

 الذنوب فً الولوع عن ورسله ألنبٌابه هللا حفظ: االصطبلح فً وهً
 .(2)المحرمات وارتكاب والمعاصً
 أن على وٌدل عصم من مفعول اسم" معصوم" لفظ أن ٌظهر التعرٌؾ هذا ومن

 كان وإن سبحانه، لؽٌره العاصم هو ألنه صحٌح، ؼٌر هللا حك فً فاطبلله عصمه ؼٌره
 وال كذب منه صدر ال الذي سبحانه الكمال صاحب أنه على ٌطلمونه العلماء من كثٌر
 .أعلم وهللا. (1)ذكرنا لما هللا على" معصوم" لفظ اطبلق عدم األولى ولكن نمص،

                                                             
 .ٖٕٖ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٔ)
 .ٕٕٙالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .ٖٕٖ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
 .ٕٕٙالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .ٕٕٙالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .وؼٌرهما ،ٖٙ - ٖٗ حدٌث اإلٌمان فً ومسلم 2ٔ باب اإلٌمان فً البخاري رواه(ٙ)
 .ٗٓٗ - ٖٓٗ/ ٖٔ العرب ولسان ،ٗ٘ ،ٖ٘ ص للصابونً واألنبٌاء النبوة(2)
 .[المرنً دمحم بن سالم ]كبلم المحمك:ٕٔٗ/ٔ:النصرانٌة شبه كشؾ فً اإلسبلمٌة االنتصارات انظر: (1)
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 المرآن

ًَ اْْلَْمُر َواْستََوْت َعلَى اْلُجوِدّيِ   }َولٌَِل ٌَا أَْرُض اْبلَِعً َماَءِن َوٌَا َسَماُء أَْلِلِعً َوِغٌَض اْلَماُء َولُِض
 [ٗٗ({ ]هود : َٗٗولٌَِل بُْعًدا ِلْلمَْوِم الظ اِلِمٌَن )

 التفسٌر:
ء أمسكً عن المطر، : ٌا أرض اشربً ماءن، وٌا سما-بعد هبلن لوم نوح-ولال هللا لؤلرض 

ونمص الماء ونضب، ولُضً أمر هللا بهبلن لوم نوح، ورست السفٌنة على جبل الجودّيِ، ولٌل: 
 هبلًكا وبعًدا للموم الظالمٌن الذٌن تجاوزوا حدود هللا، ولم ٌإمنوا به.

بعد -ولال هللا لؤلرض  ، أي:"[ٗٗ}َولٌَِل ٌَا أَْرُض اْبلَِعً َماَءِن{ ]هود : لوله تعالى: 
 .(ٔ)": ٌا أرض اشربً ماءن-هبلن لوم نوح
ٌخبر تعالى أنه لما ؼرق  أهل األرض إال أصحاب السفٌنة ، أمر   لال ابن كثٌر:" 

 .(ٕ)" األرض أن تبلع ماءها الذي نبع منها واجتمع علٌها
 .(ٖ)"وٌا سماء أمسكً عن المطر ، أي:"[ٗٗ}َوٌَا َسَماُء أَْلِلِعً{ ]هود : لوله تعالى: 
 .(ٗ)"وأمر السماء أن تُملَع عن المطر  لال ابن كثٌر:" 
 .(٘)"ونمص الماء ونضب ، أي:"[ٗٗ}َوِؼٌَض اْلَماُء{ ]هود : لوله تعالى: 
 .(ٙ)"أي : شرع فً النمص  لال ابن كثٌر:" 
ًَ اأْلَْمُر{ ]هود : لوله تعالى:   .(2)"ولُضً أمر هللا بهبلن لوم نوح ، أي:"[ٗٗ}َولُِض
 أي : فُرَغ من أهل األرض لاطبة ، ممن كفر باهلل ، لم ٌبك منهم َدٌّار لال ابن كثٌر:" 

"(1). 
ورست السفٌنة على جبل  ، أي:"[ٗٗ}َواْستََوْت َعلَى اْلُجوِدّيِ{ ]هود : لوله تعالى: 

 .(5)"الجودّيِ 
ولٌل: هبلًكا وبعًدا للموم  ، أي:"[ِٗٗلْلمَْوِم الظَّاِلِمٌَن{ ]هود : }َولٌَِل بُْعًدا لوله تعالى: 

 .(ٓٔ)"الظالمٌن الذٌن تجاوزوا حدود هللا، ولم ٌإمنوا به
أي : هبلًكا وخساًرا لهم وبعدا من رحمة هللا ، فإنهم لد هلكوا عن  لال ابن كثٌر:" 

 .(ٔٔ)" آخرهم ، فلم ٌبك لهم بمٌة
 لال : "لو رحم هللا من لوم نوح أحًدا لرحم أم الصبً" ، لال عابشة أن النبً ملسو هيلع هللا ىلصعن  

،  (ٕٔ) رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : "كان نوح ، علٌه السبلم ، مكث فً لومه ألؾ سنة ]إال خمسٌن عاما[
ٌعنً وؼرس مابة سنة الشجر ، فعظمت وذهبت كل مذهب ، ثم لطعها ، ثم جعلها سفٌنة 

ه وٌسخرون منه وٌمولون : تعمل سفٌنة فً البَّر ، فكٌؾ تجري ؟ لال : سوؾ وٌمرون علٌ
تعلمون. فلما فرغ ونَبَع الماء ، وصار فً السكن خِشٌت أّم الصبً علٌه ، وكانت تحبه حبا 
شدًٌدا ، فخرجت إلى الجبل ، حتى بلؽت ثلثه فلما بلؽها الماء ]ارتفعت حتى بلؽت ثلثٌه ، فلما 

                                                             
 .ٕٕٙالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٖٕٖ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)
 .ٕٕٙالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .ٖٕٖ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٗ)
 .ٕٕٙالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .ٖٕٖ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٙ)
 .ٕٕٙالتفسٌر المٌسر: (2)
 .ٖٕٖ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (1)
 .ٕٕٙالتفسٌر المٌسر: (5)
 .ٕٕٙالتفسٌر المٌسر: (ٓٔ)
 .ٕٖ٘/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٔٔ)
 .ط. الشعب زٌادة من الدر المنثور. مستفاد من(ٕٔ)
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خرجت به حتى استوت على الجبل ، فلما بلػ رلبتها رفعته بٌدٌها فؽرلا فلو رحم  (ٔ)بلؽها الماء[
 .(ٕ)رحم هللا منهم أحدا لرحم أم الصبً"

 الفوابد:
 مظاهر عظمه الرب تعالى وإطاعة الخلك أمره حتى األرض والسماء. -ٔ
}ولٌل ٌا أرض ابلعً ماءن وٌا سماء  ، لال تعالى:فً الجمادات إثبات الموى، والطبابع -ٕ

ولال:  ،[ٗٗأللعً وؼٌض الماء ولضً األمر واستوت على الجودي{ ]هود: 
[ ولال: }اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج ٕ}وأخرجت األرض أثمالها{ ]الزلزلة: 

[ ولال: }وأرسلنا ٕ٘[ ولال: }تدمر كل شًء بؤمر ربها{ ]األحماؾ: ٘بهٌج{ ]الحج: 
[ ، }وإن من الحجارة لما ٌتفجر منه األنهار وإن منها لما ٕٕ{ ]الحجر: الرٌاح لوالح

تعالى  -[ ،  ولال 2ٌٗشمك فٌخرج منه الماء وإن منها لما ٌهبط من خشٌة هللا{ ]البمرة: 
[ وهذا فً 5ٕ: }كزرع أخرج شطؤه فآزره فاستؽلظ فاستوى على سوله{ ]الفتح: -

 .(ٖ)المرآن كثٌر جدا
 

 المرآن
({ ٘ٗنُوٌح َرب هُ فَمَاَل َرّبِ إِن  اْبنًِ ِمْن أَْهِلً َوإِن  َوْعَدَن اْلَحكُّ َوأَْنَت أَْحَكُم اْلَحاِكِمٌَن ) }َونَاَدى
 [٘ٗ]هود : 
 التفسٌر:

ونادى نوح ربه فمال: رب إنن وَعْدتنً أن تنجٌنً وأهلً من الؽرق والهبلن، وإن ابنً هذا من 
 ُخْلؾ فٌه، وأنت أحكم الحاكمٌن وأعدلهم.أهلً، وإن وعدن الحك الذي ال 

ونادى  ، أي:"[٘ٗ}َوَناَدى نُوٌح َربَّهُ فََماَل َرّبِ إِنَّ اْبِنً ِمْن أَْهِلً{ ]هود : لوله تعالى: 

نوح ربه فمال: رب إنن وَعْدتنً أن تنجٌنً وأهلً من الؽرق والهبلن، وإن ابنً هذا من 
 .(ٗ)"أهلً

تعبلم وكشؾ من نوح ، علٌه السبلم ، عن حال ولده الذي هذا سإال اس لال ابن كثٌر:" 
 .(٘)"ؼرق ، } فَمَاَل َرّبِ إِنَّ اْبنًِ ِمْن أَْهِلً { أي : ولد وعدتنً بنجاة أهلً

{ ]هود : لوله تعالى:  وإن وعدن الحك الذي ال ُخْلؾ  ، أي:"[٘ٗ}َوإِنَّ َوْعَدَن اْلَحكُّ
 .(ٙ)"فٌه

 .(2)"ووعُدن الحك الذي ال ٌخلؾ، فكٌؾ ؼرق؟ لال ابن كثٌر:" 
وأنت أحكم الحاكمٌن  ، أي:"[٘ٗ}َوأَْنَت أَْحَكُم اْلَحاِكِمٌَن{ ]هود : لوله تعالى: 
 .(1)"وأعدلهم
 

 المرآن

                                                             
 .زٌادة من الدر المنثور. مستفاد من ط. الشعب(ٔ)
( من طرٌك سعٌد بن أبً مرٌم عن موسى ٕٖٗ/ٕ( ورواه الحاكم فً المستدرن )ٖٓٔ/٘ٔتفسٌر الطبري )(ٕ)

بن ٌعموب به نحوه ، ولال الحاكم : "صحٌح اإلسناد ولم ٌخرجاه" وتعمبه الذهبً للت : "إسناده مظلم وموسى 
 .لٌس بذان"بن ٌعموب 
وهذا حدٌث ؼرٌب من هذا الوجه ، ولد روي عن كعب األحبار ، ومجاهد بن جبر لصةُ  :"ٕٖ٘/ٗلال ابن كثٌر

 ".هذا الصبً وأمه بنحو من هذا
 .ٖٗٔ/ٔانظر: لوامع االنوار البهٌة: (ٖ)
 .ٕٕٙالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .ٕٖ٘/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (٘)
 .ٕٕٙالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .ٕٖ٘/ٗابن كثٌر:تفسٌر  (2)
 .ٕٕٙالتفسٌر المٌسر: (1)
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ٌَْس لََن  ٌُْر َصاِلحٍ فاََل تَْسؤَْلِن َما لَ ٌَْس ِمْن أَْهِلَن إِن هُ َعَمٌل َغ بِِه ِعْلٌم إِنًِّ أَِعظَُن }لَاَل ٌَا نُوُح إِن هُ لَ
 [ٙٗ({ ]هود : ٙٗأَْن تَكُوَن ِمَن اْلَجاِهِلٌَن )

 التفسٌر:
لال هللا: ٌا نوح إن ابنن الذي هلن لٌس من أهلن الذٌن وعدتن أن أنجٌهم؛ وذلن بسبب كفره، 
وعمله عمبل ؼٌر صالح، وإنً أنهان أن تسؤلنً أمًرا ال علم لن به، إنً أعظن لببل تكون من 

 لجاهلٌن فً مسؤلتن إٌاي عن ذلن.ا
ٌَْس ِمْن أَْهِلَن{ ]هود : لوله تعالى:  لال هللا: ٌا نوح إن ابنن  ، أي:"[ٙٗ}لَاَل ٌَا نُوُح إِنَّهُ لَ

 .(ٔ)"الذي هلن لٌس من أهلن الذٌن وعدتن أن أنجٌهم
ٌمول هللا تعالى ذكره: لال هللا ٌا نوح إن الذي ؼرلته فؤهلكته الذي تذكر  لال الطبري:" 

 .(ٕ)"أنه من أهلن لٌس من أهلن
أي : الذٌن وعدت إنجاءهم ؛ ألنً إنما وعدتن بنجاة من آمن من أهلن ؛  لال ابن كثٌر:" 

ٌِْه اْلمَْوُل { ]هود :  ممن َسبَك علٌه  [، فكان هذا الولدٓٗولهذا لال : } َوأَْهلََن إِال َمْن َسبََك َعلَ
ًّ هللا نوحا ، علٌه السبلم  .(ٖ)" المول بالؽرق لكفره ومخالفته أباه نب

  ألوال: -علٌه السبلم-بً نوحوفً كونه ابن الن 
، وابن (٘)ومجاهد ،(ٗ)أحدها : أنه ولد على فراشه ولم ٌكن ابنه وكان لؽٌره رشدة ، لاله الحسن

 .(ٙ)جرٌج
نرى أن ما لضى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص "الولد للفراش"، من أجل ابن "عبٌد بن عمٌر: لال  
 .(2)"نوح

كنت عند الحسن فمال: "نادى نوح ابنه"، لعْمر هللا ما هو ابنه! لال: "ن لتادة لال: ع 
، وتمول: لٌس بابنه؟ لال: أفرأٌت لوله: )إنه لٌس من {ونادى نوح ابنه}للت: ٌا أبا سعٌد ٌمول: 

أهلن( ؟ لال: للت إنه لٌس من أهلن الذٌن وعدتن أن أنجٌهم معن،  وال ٌختلؾ أهل الكتاب أنه 
 .(1)"ل الكتاب ٌكذبونابنه. لال: إن أه

إنه لٌس من أهلن إنه عمل ؼٌر }سمعت الحسن ٌمرأ هذه اآلٌة: "سعٌد، عن لتادة، لال:  
[ ٓٔ، ]سورة التحرٌم: {فََخانَتَاهَُما}، فمال عند ذلن: وهللا ما كان ابنه. ثم لرأ هذه اآلٌة: {صالح

 .(5)" لال سعٌد: فذكرت ذلن لمتادة، لال: ما كان ٌنبؽً له أن ٌحلؾ!
 .(ٓٔ)رواه جابر عن أبً جعفر الثانً : أنه ابن امرأته.

 .(ٔٔ)"لو كان من أهله لنجا لال أبو جعفر:" 
وهذا ٌحتمل أن ٌكون أراد ما أراد الحسن ، أو أراد أنه نسب إلٌه مجازا  لال ابن كثٌر:" 

 .(ٕٔ)"، لكونه كان ربٌبًا عنده
 ،(ٖ)وسعٌد بن جبٌر ،(ٕ)وعكرمة، (ٔ)ومجاهد ،(ٖٔ)الثالث : أنه كان ابنه ، لاله ابن عباس

 .(ٙ)، وثابت بن الحجاج(٘)مٌمونو ،(ٗ)والضحان

                                                             
 .2ٕٕالتفسٌر المٌسر:(ٔ)
 .ٖٓٗ/٘ٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .ٕٖٙ-ٕٖ٘/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
 .ٖٓٗ/٘ٔ(:ص1ٕٔٓٔ(، و)1ٕٓ1ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٗ)
 .ٕٖٗ-ٖٔٗ/٘ٔ(:ص1ٕٔ1ٔ )-(1ٕٔ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (٘)
 .ٕٖٗ/٘ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٙ)
 .ٕٖٗ/٘ٔ(:ص1ٕٕٓٔأخرجه الطبري) (2)
 .ٖٔٗ/٘ٔ(:ص1ٕٖٔٔأخرجه الطبري) (1)
 .ٖٔٗ/٘ٔ(:ص1ٕٔٗٔأخرجه الطبري) (5)
 .ٖٓٗ/٘ٔ(:ص1ٕٓ5ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٓٔ)
 .ٕٖٗ/٘ٔ(:ص1ٕٔ5ٔأخرجه الطبري) (ٔٔ)
 .ٕٖٙ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٕٔ)
 .ٖٖٗ-ٕٖٗ/٘ٔ(:ص1ٕٕٕٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖٔ)
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ٍ لطُّ "لال ابن عباس :  ًّ  .(2)"هو ابنه، ما بؽت امرأة نب
 .(1)"هو وهللا ابنه لُصْلبه لال الضحان:"
سؤل رجل الضحان عن ابن نوح، فمال: أال تعجبون إلى هذا األحمك! "لال بزٌع: 

 .(5){"لال نوح البنه}ٌسؤلنً عن ابن نوح، وهو ابن نوح كما لال هللا: 
إنه لٌس }كان ابنه، ولكن كان مخالًفا له فً النٌة والعمل، فمن ثم لٌل له:  لال عكرمة:"

 .(ٓٔ){"من أهلن
 .(ٔٔ){"ونادى نوح ابنه}أشهد أنه ابنه، لال هللا:  ولال عكرمة:"

سمعت ابن عباس ٌُْسؤل وهو إلى جنب الكعبة عن لول هللا "عن سلٌمان بن لتة لال: 
[ ، لال: أما إنه لم ٌكن بالزنا، ولكن كانت هذه تخبر ٓٔ، ]سورة التحرٌم: {فََخانَتَاهَُما}تعالى: 

لال ابن ، {إنه عمٌل خٌر صالح}الناس أنه مجنون، وكانت هذه تدل، على األضٌاؾ. ثم لرأ: 
عٌٌنة: وأخبرنً عمار الدُّهنً: أنه سؤل سعٌد بن جبٌر عن ذلن فمال: كاَن ابن نوح، إن هللا ال 

ٍ لط {ابنه دى نوحونا}ٌكذب! لال:  ًّ  .(ٕٔ)"، لال: ولال بعض العلماء: ما فجرت امَرأة نب
أنه جاء إلٌه رجل فسؤله. فمال: أرأٌتن ابن "عن أبً معاوٌة البجلً، عن سعٌد بن جبٌر: 

وتمول لٌس  {ونادى نوح ابنه}نُوح أبنه؟ فسبََّح طوٌبل ثم لال: ال إله إال هللا، ٌحّدِث هللا محمًدا: 
 .(ٖٔ)"الفه فً العمل، فلٌس منه من لم ٌإمنمنه؟ ولكن خ
ٌَْس ِمْن أَْهِلَن{ ]هود : تفسٌر لوله تعالى:وفً   ٌَا نُوُح إِنَّهُ لَ  ، وجهان:[ٙٗ}لَاَل 

 .(ٗٔ)الجمهور حكاه الماوردي عنأحدهما : لٌس من أهل دٌنن ووالٌتن ، 
، (ٙٔ)سعٌد بن جبٌر، و(٘ٔ)ابن عباسالثانً : لٌس من أهلن الذٌن وعدتن أن أنجٌهم معن ، لاله 

 .(2ٔ)وأبو بشر
 .(1ٔ)"ٌمول: لٌس ممن وعدناه النجاة لال ابن عباس:" 

إنه } ،ٌمول: لٌس هو من أهل والٌتن، وال ممن وعدتن أن أنجى من أهلنلال الضحان:" 
 .(5ٔ)"، لال: ٌمول كان عمله فً شرن{عمل ؼٌر صالح

ولوُل ابن عباس فً هذا هو الحك الذي ال محٌد عنه ، فإن هللا سبحانه  لال ابن كثٌر:" 
أؼٌر من أن ٌمكن امرأة نبً من الفاحشة ولهذا ؼضب هللا على الذٌن رَموا أم المإمنٌن عابشة 
ى بنَت الصّدٌك زوج النبً ملسو هيلع هللا ىلص، وأنكر على المإمنٌن الذٌن تكلموا بهذا وأشاعوه ؛ ولهذا لال تعال
ٌٌْر لَكُْم ِلكُّلِ اْمِرٍئ  ا لَكُْم بَْل هَُو َخ ِمْنُهْم َما : } إِنَّ الَِّذٌَن َجاُءوا بِاإلْفِن عُْصبَةٌ ِمْنكُْم ال تَْحَسبُوهُ َشرًّ

                                                                                                                                                                               
 .ٖ٘ٗ/٘ٔ(:ص1ٕٖٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٔ)
 .ٖٖٗ/٘ٔ(:ص1ٕٕٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕ)
 .ٖٗٗ-ٖٖٗ/٘ٔ(:ص1ٕٕ1ٔ(، و)1ٕٕ2ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖ)
 . ٖ٘ٗ/٘ٔ(:ص1ٕٖ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري)(ٗ)
 . ٖٙٗ/٘ٔ(:ص1ٕٗٔٔانظر: تفسٌر الطبري)(٘)
 . ٖٙٗ/٘ٔ(:ص1ٕٗٔٔانظر: تفسٌر الطبري)(ٙ)
 .ٖٖٗ/٘ٔ(:ص1ٕٕٖٔأخرجه الطبري) (2)
 .ٖ٘ٗ/٘ٔ(:ص1ٕٖ2ٔأخرجه الطبري) (1)
 . ٖ٘ٗ/٘ٔ(:ص1ٕٖ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري)(5)
 .ٖٖٗ/٘ٔ(:ص1ٕٕٙٔأخرجه الطبري) (ٓٔ)
 .ٖ٘ٗ-ٖٗٗ/٘ٔ(:ص1ٕٖٖٔأخرجه الطبري) (ٔٔ)
 .ٖٗٗ-ٖٖٗ/٘ٔ(:ص1ٕٕ2ٔأخرجه الطبري) (ٕٔ)
 .ٖٗٗ/٘ٔ(:ص1ٕٖٕٔأخرجه الطبري) (ٖٔ)
 .2ٙٗ/ٕت والعٌون:انظر: النك (ٗٔ)
 .ٖٖٗ/٘ٔ(:ص1ٕٕٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (٘ٔ)
 .ٖٗٗ/٘ٔ(:ص1ٕٖٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٙٔ)
 .ٖٗٗ/٘ٔ(:ص1ٕٖٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (2ٔ)
 .ٖٙٗ/٘ٔ(:ص1ٕٖ5ٔأخرجه الطبري) (1ٔ)
 .ٖ٘ٗ/٘ٔ(:ص1ٕٖٙٔأخرجه الطبري) (5ٔ)
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 َ ْلِسَنتِكُْم َوتَمُولُوَن اْكتََسَب ِمَن اإلثِْم َوالَِّذي تََولَّى ِكْبَرهُ ِمْنُهْم لَهُ َعذَاٌب َعِظٌٌم { إلى لوله } إِْذ تَلَمَّْونَهُ بِؤ
ِ َعِظٌٌم { ]النور :  ٌَْس لَكُْم بِِه ِعْلٌم َوتَْحَسبُونَهُ َهًٌِّنا َوُهَو ِعْنَد َّللاَّ  .(ٔ)"[٘ٔ - ٔٔبِؤَْفَواِهكُْم َما َل

لول من لال: تؤوٌل ذلن: إنه لٌس من أهلن الذٌن وعدتن أن  لال الطبري:الصواب" 
أنجٌهم، ألنه كان لدٌنن مخالفًا، وبً كافًرا وكان ابنه ألن هللا تعالى ذكره لد أخبر نبٌه محمًدا 

، وؼٌر جابز أن ٌخبر أنه ابنه فٌكون بخبلؾ ما أخبر.  {ونادى نوح ابنه}ملسو هيلع هللا ىلص أنه ابنه فمال: 
، {لٌس من أهلن}، داللةٌ على أنه لٌس بابنه، إذ كان لوله: {إنه لٌس من أهلن}لوله:  ولٌس فً

إنه لٌس }محتمبل من المعنى ما ذكرنا، ومحتمبل أنه لٌس من أهل دٌنن، ثم ٌحذؾ "الدٌن" فٌمال: 
 .(ٕ)"[1ٕ، ]سورة ٌوسؾ:  {واسؤل المرٌة التً كنا فٌها}، كما لٌل:  {من أهلن
ٌُْر َصاِلحٍ{ ]هود : لوله تعالى:  إن مسؤلتن إٌاي هذه عمل ؼٌر  ، أي:"[ٙٗ}ِإنَّهُ َعَمٌل َؼ
 .(ٖ)"صالح
ٌُْر َصاِلحٍ{ ]هود : لوله تعالى:وفً    ، وجوه:[ٙٗ}إِنَّهُ َعَمٌل َؼ

وهو تؤوٌل من  ،(٘)وإبراهٌم ،(ٗ)أحدها : أن مسؤلتن إٌاي أن أنجٌه عمل ؼٌر صالح ، لاله لتادة
 بالتنوٌن.« عمٌل ؼٌر صالح»لرأ 

 .(ٙ)"ٌمول: سإالن عما لٌس لن به علم ولال ابن عباس:" 
 .(2)"سإالن إٌاي، عمل ؼٌر صالح وروي عن مجاهد:" 

أنه لؽٌر رشدة ، لاله  :والثانً : معناه أن ابنن الذي سؤلتنً أن أنجٌه هو عمٌل ؼٌر صالحٍ ، أي
 .(1)الحسن
 .(5)"ما هو وهللا بابنه لال الحسن:" 
ٌَْر َصاِلحمعناه: والثالث :   ، وهو تؤوٌل من لم ٌنون.(ٓٔ)، لاله ابن عباسإِنَّهُ َعِمَل َؼ
ٌَْر َصاِلحٍ »"عن ابن عباس:    .(ٔٔ)"، لال: كان مخالفًا فً النٌة والعمل«إِنَّهُ َعِمَل َؼ

المخالِؾ دٌنَن، الموالً أهل -إن سإالن إٌاي ما تسؤلنٌه فً أبنن ٌعنً:  لال الطبري:" 
ال تَذَر على األرض مع }الشرن بً من النجاة من الهبلن، ولد مضت إجابتً إٌان فً دعابن: 

ًّ  -، ما لد مضى من ؼٌر استثناء أحد منهم{الكافرٌن دٌَّاًرا عمٌل ؼٌر صالح، ألنَّه مسؤلة منن إل
ً مسؤلتن إٌاي فعله. فذلن هو العمل ؼٌر أن ال أفعل ما لد تمّدم منً المول بؤنً أفعله، فً إجابت

 .(ٕٔ)"الصالح
ٌَْس لََن بِِه ِعْلٌم{ ]هود : لوله تعالى:  وإنً أنهان أن تسؤلنً  ، أي:"[ٙٗ}فَبَل تَْسؤَْلِن َما لَ

 .(ٖٔ)"أمًرا ال علم لن به
ًٌ من هللا تعالى ذكرهُ نبٌه نوًحا{فبل تسؤلن ما لٌس لن به علم}لوله:  لال الطبري:"   ، نه

أن ٌسؤله أسباب أفعاله التً لد طوى علمها عنه وعن ؼٌره من البشر. ٌمول له تعالى ذكره: إنً 

                                                             
 .ٕٖٙ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٔ)
 .ٖٙٗ/٘ٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .ٖٙٗ/٘ٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .2ٖٗ/٘ٔ(:ص1ٕٕٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٗ)
 .2ٖٗ/٘ٔ(:ص1ٕٖٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (٘)
 .2ٖٗ/٘ٔ(:ص1ٕٗٗٔأخرجه الطبري) (ٙ)
 .2ٖٗ/٘ٔ(:ص1ٕٗ٘ٔأخرجه الطبري) (2)
 .2ٖٗ/٘ٔ(:ص1ٕٗٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (1)
 .2ٖٗ/٘ٔ(:ص1ٕٗٙٔأخرجه الطبري) (5)
 .1ٖٗ/٘ٔ(:ص1ٕٗ2ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٓٔ)
 .1ٖٗ/٘ٔ(:ص1ٕٗ1ٔأخرجه الطبري) (ٔٔ)
 .ٖٓ٘/٘ٔتفسٌر الطبري: (ٕٔ)
 .2ٕٕالتفسٌر المٌسر:(ٖٔ)
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ٌا نوح لد أخبرتن عن سإالن سبب إهبلكً ابنن الذي أهلكته، فبل تسؤلن بعدها عما لد طوٌُت 
 .(ٔ)"علمه عنن من أسباب أفعالً، ولٌس لن به علم

، بتشدٌد النون وفتحها بمعنى: فبل تسؤلنَّ ٌا نوح ما لٌس لن به «فَبل تَْسؤَلَنَّ » ولرئ: 
 .(ٕ)علم

إنً أعظن لببل تكون  ، أي:"[ٙٗ}إِنًِّ أَِعظَُن أَْن تَكُوَن ِمَن اْلَجاِهِلٌَن{ ]هود : لوله تعالى: 
 .(ٖ)"من الجاهلٌن فً مسؤلتن إٌاي عن ذلن

 .(ٗ)"عن ذلن فً مسؤلتن إٌاي لال الطبري:أي:" 
أْن تبلػ الجهالة بن أن ال أفً لن بوعد وعدتن، حتى تسؤلنً ما لٌس لن  لال ابن زٌد:" 
 .(٘)"به علم
 :[ٙٗ-٘ٗاآلٌتٌن:] فوابد
 رابطة اإلٌمان والتموى أعظم من رابطة النسب. -ٔ
 حرمة العمل بؽٌر علم فبل ٌحل المدوم على أمر حتى ٌعلم حكم هللا فٌه. -ٕ
 ذم الجهل وأهله. -ٖ
 

 المرآن
ٌَْس ِلً بِِه ِعْلٌم َوِإال  تَْغِفْر ِلً َوتَْرَحْمِنً أَكُْن ِمَن ا ْلَخاِسِرٌَن }لَاَل َرّبِ إِنًِّ أَُعوذُ بَِن أَْن أَْسؤَلََن َما لَ

 [4ٗ({ ]هود : 4ٗ)
 التفسٌر:

لال نوح: ٌا رب إنً أعتصم وأستجٌر بن أن أسؤلن ما لٌس لً به علم، وإن لم تؽفر لً ذنبً، 
 ترحمنً برحمتن، أكن من الذٌن َؼبَنوا أنفسهم حظوظها وهلكوا.و

ٌَْس ِلً بِِه ِعْلٌم{ ]هود : لوله تعالى:  لال  ، أي:"[2ٗ}لَاَل َرّبِ إِنًِّ أَعُوذُ بَِن أَْن أَْسؤَلََن َما لَ
 .(ٙ)"نوح: ٌا رب إنً أعتصم وأستجٌر بن أن أسؤلن ما لٌس لً به علم

وإن لم تؽفر  ، أي:"[2ٗتَْؽِفْر ِلً َوتَْرَحْمِنً أَكُْن ِمَن اْلَخاِسِرٌَن{ ]هود : }َوإِالَّ لوله تعالى: 
 .(2)"لً ذنبً، وترحمنً برحمتن، أكن من الذٌن َؼبَنوا أنفسهم حظوظها وهلكوا

 الفوابد:
مول إذ ٌ ،والخوؾ من هللا سبحانه وطلب مرضاته ورحمتههلل تعالى اإلذعان الكامل  -ٔ

}رب إنً أعوذ بن أن أسؤلن ما لٌس لً به علم وإال  -علٌه السبلم-عبده الصالح نوح
 تؽفر لً وترحمنً أكن من الخاسرٌن{ .

األمة اإلسبلمٌة مجمعة ،  إذ أن -علٌهم السبلم-ومن الفوابد: عصمة األنبٌاء والرسل -ٕ
على عصمة األنبٌاء والرسل من الكبابر من الذنوب ولبابح العٌوب، كالزنى والسرلة 

دعة، وصناعة األصنام وعبادتها، والسحر، ونحو ذلن، ولد برأ كتاب هللا وسنة والمخا
رسوله أنبٌاء هللا ورسله مما افتراه علٌهم الٌهود والنصارى فً المحرؾ من كتبهم، 

 .(1)وإلٌن بعض ما نسبوه إلٌهم
                                                             

 .ٖٓ٘/٘ٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .ٕٖ٘/٘ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٕ)
 .2ٕٕالتفسٌر المٌسر:(ٖ)
 .ٖٓ٘/٘ٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .ٖٓ٘/٘ٔ(:ص1ٕٗ5ٔأخرجه الطبري) (٘)
 .2ٕٕالتفسٌر المٌسر:(ٙ)
 .2ٕٕالتفسٌر المٌسر:(2)
 وإلٌن بعض ما نسبوه إلٌهم:(1)

 أوالً: ما نسب الٌهود إلى األنبٌاء والمرسلٌن من المبابح:
ًّ هللا هارون صنع عجبلً، وعبده مع بنً إسرابٌل، ]إصحاح ) -ٔ ( من سفر الخروج[ ٔ( عدد )ٕٖزعموا أن نب
. 
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ورد فى المرآن الكرٌم مما ٌوهم ظاهره بؤنهم ارتكبوا ما ٌتنافى مع وأما ما 
 .فهو لٌس على ظاهرهعصمتهم، 
فهو أنه سؤل هللا عن هبلن ابنه مع من  -علٌه السبلم-النبً نوح ما ولع منفإن 

}رب إن ابنً من أهلً وإن  هلكوا فى الطوفان، مع وعد هللا بنجاته ونجاة أهله، فمال:
وعدن الحك وأنت أحكم الحاكمٌن *لال ٌا نوح إنه لٌس من أهلن إنه عمل ؼٌر صالح 

ا لٌس لن به علم إنً أعظن أن تكون من الجاهلٌن *لال رب إنً أعوذ بن فبل تسؤلن م
 أن أسؤلن ما لٌس لً به علم وإال تؽفر لً وترحمنً أكن من الخاسرٌن{.

فلم ٌكن لنوح علٌه السبلم علم بؤن نسب ابنه إلٌه لد انتفى بكفره وإعراضه عن 
نه من أهله؟ فعلمه هللا أن الصلة دعوة هللا، فسؤل هللا كٌؾ هلن مع الوعد بنجاة أهله، واب

الدٌنٌة والنسب الروحى ألوى من صلة الدم، فإذا انمطعت هذه الصلة، ذهبت بصلة 

                                                                                                                                                                               

عندما حدثنا أّن الذي صنع لهم عجبًل جسداً له خوار هو السامري، وأن هارون لد ولد بٌّن ضبللهم هذا المرآن 
 أنكر علٌهم إنكاراً شدٌداً.

أن إبراهٌم خلٌل الرحمن علٌه وعلى نبٌنا أفضل الصبلة والسبلم لّدم امرأته سارة إلى فرعون حتى ٌنال  -ٕ
 ( من سفر التكوٌن[ .ٗٔ( عدد )ٕٔالخٌر بسببها. ]إصحاح )

كذبوا على خلٌل الرحمن، ولد لص علٌنا الرسول ملسو هيلع هللا ىلص لصة إبراهٌم هذه عند دخوله لمصر، وفٌها أن ملن ولد 
مصر كان طاؼٌة، وكان إذا وجد امرأة جمٌلة ذات زوج لتل زوجها وحازها لنفسه، فلما سبل إبراهٌم عنها لال 

 أن هللا حفظ سارة عندما ذهبت إلى الطاؼٌة، فلم ٌمسها هً أخته، ٌعنً أخته فً اإلسبلم، وأخبر الرسول ملسو هيلع هللا ىلص
 بؤذى.
ً علٌه السبلم شرب خمراً حتى سكر، ثّم لام على ابنتٌه فزنى بهما الواحدة بعد األخرى..  -ٖ ومن ذلن أن لوطا

لة طٌلة ( [ ومعاذ هللا أن ٌفعل لوط ذلن، وهو الذي دعا إلى الفضٌٖٓ) ( عدد5ٔ]سفر التكوٌن، إصحاح )
 عمره، وحارب الرذٌلة، ولكنّه الحمد الٌهودي ٌمتد إلى الكملة من البشر، فلعنة هللا على الظالمٌن.

وأن ٌعموب علٌه السبلم سرق مواٍش من حمٌّه، وخرج بؤهله خلسة دون أن ٌُعلمه.. ]سفر التكوٌن، إصحاح  -ٗ
 ( [ .2ٔ( عدد )ٖٔ)
ٌعموب علٌه السبلم، علم بهذا الفعل المبٌح وسكت.. ]سفر وأن روابٌن زنى بزوجة أبٌه ٌعموب، وأن  -٘

 ( [ .ٕٖ( عدد )ٖ٘التكوٌن، إصحاح )
وأن داود علٌه السبلم زنى بزوجة رجل من لواد جٌشه، ثم دبر حٌلة لمتل الرجل، فمتل، وبعدبذ أخذ داود  -ٙ

 ( [ .ٔدد )( عٔٔالزوجة وضمها إلى نسابه، فولدت له سلٌمان. ]سفر صموبٌل الثانً إصحاح )
( عدد ٔٔوأن سلٌمان ارتد فً آخر عمره، وعبد األصنام، وبنى لها المعابد.. ]سفر الملون األول، إصحاح ) -2
(٘. ] ) 

هذه بعض المخازي والمبابح والكبابر التً نسبتها هذه األمة المؽضوب علٌها إلى أنبٌاء هللا األطهار، وحاشاهم 
ة تنسب إلى خٌرة هللا من خلمه المبابح، لٌسهل علٌهم تدبٌر ذنوبهم مما وصفوهم به، ولكنها النفوس المرٌض

 ومعاٌبهم عندما ٌنكر علٌهم منكر، وٌعترض علٌهم معترض.
 ثانٌاً: ما نسبه النصارى من المبابح إلى األنبٌاء:

بالتوراة والنصارى لٌسوا بؤفضل من الٌهود فً هذا، فمد نسبوا إلى األنبٌاء والرسل المبابح، وذلن بتصدٌمهم 
 المحرفة المؽٌرة الموجودة الٌوم والتً فٌها ما ذكرنا، باإلضافة إلى ما فً اإلنجٌل المحرؾ ومما فٌه:

ورد فً إنجٌل )متى( أن عٌسى من نسل سلٌمان بن داود، وأن جدهم فارض الذي هو من نسل الزنى من  -ٔ
 ( [ .ٌٓٔهوذا بن ٌعموب.. ]إصحاح متى األول، عدد )

ه فً وسط جمع من الناس، فؤٌن هذا مما ٗ( عدد )ٕ]ٌوحنا إصحاح ) وفً إنجٌل -ٕ ( [ أن ٌسوع أهان أمَّ
ا بَِواِلَدتًِ( ]مرٌم:   [ .ٕٖوصفه به المرآن )َوبَرًّ

وأن ٌسوع شهد بؤن جمٌع األنبٌاء الذٌن لاموا فً بنً إسرابٌل هم سراق ولصوص.. ]إنجٌل ٌوحنا، إصحاح  -ٖ
 ( [ .1( عدد )ٓٔ)

( ، ٔن فٌض مما تطفح به تلن األناجٌل المحرفة من وصؾ األنبٌاء والرسل بما هم برٌبون منه )هذا ؼٌض م
إن األنبٌاء والرسل أزكى الناس وأطهرهم وأفضلهم، ووهللا إن هإالء لضالون فٌما وصفوا به أنبٌاء هللا األبرار 

 األطهار.
المشٌدة بمآثرهم، فهً وراثة األنبٌاء، الممٌمة لدٌنهم، ولذا فإن األمة اإلسبلمٌة هً المدافعة عن األنبٌاء والرسل، 

 [2ٓٔ-ٗٓٔ]انظر: الرسل والرساالت:بخبلؾ ما علٌه الٌهود والنصارى تجاه أنبٌابهم.
. 
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النسب والدم، فمال له معلما إٌاه: }إنه لٌس من أهلن{ معلبل ذلن بؤن عمله ؼٌر صالح، 
ن من ومادام ذلن كذلن، فلٌس هنان صلة نسبٌة، وبذلن ٌنتفى نسبه من أبٌه، فبل ٌكو

 أهله الذٌن وعدوا بالنجاة.
الذى بذل حٌاته هلل،  -وهو األب الثانى للبشر  -وكان على نوح علٌه السبلم 

 ولبث فى لومه ألؾ سنة إال خمسٌن عاما ٌدعو إلى هللا، وٌجاهد فى سبٌله، كان علٌه أن
عتبر ذلن ٌفطن لهذا المعنى، وأن ٌدركه، فلما لم ٌنتبه إلٌه، وؼلبت علٌه عاطفة األبوة ا

نمصا بالنسبة لممامه الرفٌع، ومنزلته الكبرى التى حباه هللا بها .. ومن ثم فمد لجؤ إلى هللا 
َرّبِ ِإنًِّ أَعُوذُ ِبَن  } أن ٌؽفر له هذه العثرة التى لم ٌمصد إلٌها؛ ولم ٌكن له علم بها فمال:

ٌَْس ِلً بِِه ِعْلٌم َوإِالَّ تَْؽِفْر لِ  َن اْلَخاِسِرٌنَ أَْن أَْسؤَلََن َما َل  .{ً َوتَْرَحْمِنً أَكُن ّمِ
ذهب أكثر ، ف«الصؽابر»ولد اختلؾ العلماء فً مسؤلة عصمة االنبٌاء من 

علماء اإلسبلم إلى أن األنبٌاء لٌسوا معصومٌن من الصؽابر، ولال ابن تٌمٌة: " المول 
م، وجمٌع بؤن األنبٌاء معصومون من الكبابر دون الصؽابر هو لول أكثر علماء اإلسبل

الطوابؾ، حتى إنه لول أكثر أهل الكبلم، كما ذكر أبو الحسن اآلمدي أّن هذا لول أكثر 
األشعرٌة، وهو أٌضاً لول أكثر أهل التفسٌر والحدٌث والفمهاء، بل لم ٌنمل عن السلؾ 

 . (ٔ)واألبمة والصحابة والتابعٌن وتابعٌهم إالّ ما ٌوافك هذا المول.."
 علماء على دعواهم بؤدلة:ولد استدل جماهٌر ال

َوإِْذ لُْلنَا ِلْلَمبَلبَِكِة }معصٌة آدم بؤكله من الشجرة التً نهاه هللا تعالى عن األكل منها،  - أ
ٌَا آَدُم إِنَّ َهذَا َعُدوٌّ لََّن َوِلَزْوِجَن فَبَل  -اْسُجُدوا آِلَدَم فََسَجُدوا إِالَّ إِْبِلٌَس أَبَى  فَمُْلنَا 

َوأَنََّن اَل تَْظَمؤُ فٌَِها  -إِنَّ لََن أاَلَّ تَُجوَع فٌَِها َواَل تَْعَرى  -ِمَن اْلَجنَِّة فَتَْشمَى ٌُْخِرَجنَّكَُما 
ٌَا آَدُم َهْل أَُدلَُّن َعلَى َشَجَرِة اْلُخْلِد َوُمْلٍن الَّ  -َواَل تَْضَحى  ٌَْطاُن لَاَل  ٌِْه الشَّ فََوْسَوَس ِإلَ

ِة فَؤََكبَل ِمْنَها فَ  -ٌَْبلَى  ٌِْهَما ِمن َوَرِق اْلَجنَّ بََدْت لَُهَما َسْوآتُُهَما َوَطِفَما ٌَْخِصفَاِن َعلَ
واآلٌة فً ؼاٌة الوضوح والداللة على  [ .ٕٔٔ-ٙٔٔ]طه:  {َوَعَصى آَدُم َربَّهُ فَؽََوى

 المراد، فمد صرحت بعصٌان آدم ربه.
بَّهُ فَمَ  - ب اَل َرّبِ إِنَّ ابُِنً ِمْن أَْهِلً َوِإنَّ ونوح دعا ربه فً ابنه الكافر )َونَاَدى نُوٌح رَّ

[ ، فبلمه ربه على ممالته هذه، َ٘ٗوْعَدَن اْلَحكُّ َوأَنَت أَْحَكُم اْلَحاِكِمٌَن( ]هود: 
ٌَْس ِمْن }وأعلمه أنّه لٌس من أهله، وأن هذا منه عمل ؼٌر صالح  لَاَل ٌَا نُوُح إِنَّهُ لَ

ٌُْر َصاِلحٍ  ٌَْس لََن بِِه ِعْلٌم إِنًِّ أَِعظَُن أَن تَكُوَن ِمَن  أَْهِلَن إِنَّهُ َعَمٌل َؼ فَبلَ تَْسؤَْلِن َما َل
لَاَل َرّبِ إِنًِّ أَعُوذُ بَِن أَْن }[ فاستؽفر ربّه من ذنبه وتاب وأناب ٙٗ]هود:  {اْلَجاِهِلٌنَ 

ٌَْس ِلً بِِه ِعْلٌم َوإِالَّ تَْؽِفْر ِلً َوتَْرَحْمنًِ أَكُن مِّ   [ .2ٗ]هود:  {َن اْلَخاِسِرٌنَ أَْسؤَلََن َما لَ
ً ٌحتاج إلى مؽفرة  وإالَّ تؽفر لً }واآلٌة صرٌحة فً كون ما ولع منه كان ذنبا

 . {وترحمنً..
وموسى أراد نصرة الذي من شٌعته، فوكز خصمه فمضى علٌه )لَاَل َهذَا ِمْن َعَمِل  - ت

بٌٌِن  ِضلٌّ مُّ ٌَْطاِن إِنَّهُ َعُدوٌّ مُّ نًِّ َظلَْمُت َنْفِسً فَاْؼِفْر ِلً فَؽَفََر لَهُ إِنَّهُ ُهَو لَاَل َرّبِ إِ  -الشَّ
ِحٌُم( ]المصص:  [ ، فمد اعترؾ موسى بظلمه لنفسه، وطلب من ٙٔ-٘ٔاْلؽَفُوُر الرَّ

 هللا أن ٌؽفر له، وأخبر هللا بؤنه ؼفر له.
وداود علٌه السبلم تّسرع فً الحكم لبل سماع لول الخصم الثانً، فؤسرع إلى  - ث

ً وأناب }ة فؽفر هللا له ذنبه التوب ]ص:  {فؽفرنا له ذلن -فاستؽفر ربَّه وخرَّ راكعا
ٕٗ-ٕ٘. ] 
ُ لََن تَْبتَِؽً }ونبٌنا دمحم ملسو هيلع هللا ىلص عاتبه ربه فً أمور   - ج ُم َما أََحلَّ َّللاَّ ًُّ ِلَم تَُحّرِ ٌَا أٌََُّها النَّبِ

ِحٌمٌ  ُ َؼفُوٌر رَّ [ نزلت بسبب تحرٌم الرسول ٔ]التحرٌم:  {َمْرَضاَت أَْزَواِجَن َوَّللاَّ
 ملسو هيلع هللا ىلص العسل على نفسه، أو تحرٌم مارٌة المبطٌة.

                                                             
 .5ٖٔ/ٗ:الفتاوى(ٔ)



ٕٔ 
 

وعاتبه ربه بسبب عبوسه فً وجه األعمى ابن أم مكتوم، وانشؽاله عنه 
بطواؼٌت الكفر ٌدعوهم إلى هللا، واإللبال على األعمى الراؼب فٌما عند هللا هو 

َوَما  -أَن َجاءهُ اأْلَْعَمى  -َعبََس َوتََولَّى }ون من الرسول ملسو هيلع هللا ىلص: الذي كان ٌنبؽً أن ٌك
كَّى  ٌَزَّ ْكَرى.. -ٌُْدِرٌَن لَعَلَّهُ   [ .ٗ-ٔ]عبس:  {أَْو ٌَذَّكَُّر فَتَنفَعَهُ الذِّ

َن هللِا  لَّْوالَ ِكتَابٌ }ولبل الرسول ملسو هيلع هللا ىلص من أسرى بدر الفدٌة فؤنزل هللا تعالى:  ّمِ
 [ .1ٙ]األنفال:  {َسبََك لََمسَّكُْم فٌَِما أََخْذتُْم َعذَاٌب َعِظٌمٌ 

هذه أمثلة اكتفٌنا بذكرها عن ؼٌرها، وإالّ فمد ورد فً المرآن مؽاضبة ٌونس 
لمومه، وخروجه من لومه من ؼٌر إذن من ربه، وما صنعه أوالد ٌعموب بؤخٌهم 

 م أوحى هللا إلٌهم وجعلهم أنبٌاء.ٌوسؾ فً إلمابه فً ؼٌابة الجّبِ، ث
 المائلون بعصمة اْلنبٌاء من الصغائر:

ٌستعظم بعض الباحثٌن أن ٌنسب إلى األنبٌاء صؽابر الذنوب التً أخبرت 
نصوص الكتاب والسنة بولوعها منهم، وٌذهب هإالء إلى تهوٌل األمر، وٌزعمون 

واألنبٌاء، ثم ٌتحملون فً تؤوٌل أّن المول بولوع مثل هذا منهم فٌه طعن بالرسل 
النصوص، وهو تؤوٌل ٌصل إلى درجة تحرٌؾ آٌات الكتاب كما ٌمول ابن تٌمٌة، 
وكان األحرى بهم تفهم األمر على حمٌمته، وتمدٌس نصوص الكتاب والسنة، 
واستمداد العمٌدة فً هذا األمر وفً كل أمر من المرآن وأحادٌث الرسول، وبذلن 

وهذا هو الذي أمرنا به، أّما هذا التؤوٌل، والتحرٌؾ بعد  نحكمها فً كل أمر،
 تصرٌح الكتاب بولوع مثل ذلن منهم فإنّه تحكٌم للهوى، ونعوذ باهلل من ذلن.

ولد انتشرت هذه التؤوٌبلت عند الكتاب المحدثٌن، وهً تؤوٌبلت فاسدة من 
 . (ٔ)جنس تؤوٌبلت الباطنٌة والجهمٌة، كما ٌمول ابن تٌمٌة

 منعوا من ولوع الصؽابر من األنبٌاء أوردوا شبهتٌن:الذٌن و
ِ أُْسَوةٌ َحَسنَةٌ(  - األولى: أن هللا أمر باتباع الرسل والتؤسً بهم )لَمَْد َكاَن لَكُْم فًِ َرسُوِل َّللاَّ

ٌستلزم أن تكون  [ ، وهذا شؤن كل رسول، واألمر باتباع الرسولٕٔ]األحزاب: 
طاعات ال محالة، ألنه لو جاز أن ٌمع من الرسول  اعتماداته وأفعاله وألواله جمٌعها

معصٌة هلل تعالى لحصل تنالض فً والع الحال، إذ ٌمتضً أن ٌجتمع فً هذه المعصٌة 
التً ولعت من الرسول األمر باتباعها وفعلها من حٌث كوننا مؤمورٌن بالتؤسً 

ة منهً عنها، وهذا تنالض، بالرسول ملسو هيلع هللا ىلص، والنهً عن موافمتها من حٌث كونها معصٌ
 فبل ٌمكن أن ٌؤمر هللا عبداً بشًء فً حال أنه ٌنهاه عنه.

ولولهم هذا ٌكون صحٌحاً، لو بمٌت معصٌة الرسول خافٌة ؼٌر ظاهرة، بحٌث 
تختلط علٌنا الطاعة بالمعصٌة، أّما وأّن هللا ٌنبه رسله وأنبٌاإه إلى ما ولع منهم من 

منها، من ؼٌر تؤخٌر فإّن ما أوردوه ال ٌصلح دلٌبلً بل مخالفات وٌوفمهم إلى التوبة 
ٌكون التؤسً بهم فً هذا منصباً على اإلسراع فً التوبة عند ولوع المعصٌة، وعدم 
 التسوٌؾ فً هذا، تؤسٌاً بالرسل واألنبٌاء الكرام فً مبادرتهم بالتوبة من ؼٌر تؤخٌر.

ً وإن تاب التابب الثانٌة: أّن هإالء توهموا أن الذنوب تنافً الكمال - ، وأنها تكون نمصا
منها، وهذا ؼٌر صحٌح، فإّن التوبة تؽفر الحوبة، وال تنافً الكمال، وال ٌتوجه إلى 
صاحبها اللوم، بل إّن العبد فً كثٌر من األحٌان ٌكون بعد توبته من معصٌته خٌراً منه 

من هللا تعالى،  لبل ولوع المعصٌة، وذلن لما ٌكون فً للبه من الندم والخوؾ والخشٌة
ولما ٌجهد به نفسه من االستؽفار والدعاء، ولما ٌموم به من صالح األعمال، ٌرجو بذلن 
أن تمحو الصالحات السٌبات، ولد لال بعض السلؾ: " كان داود علٌه السبلم بعد التوبة 
 خٌراً منه لبل الخطٌبة "، ولال آخر: " لو لم تكن التوبة أحّب األشٌاء إلٌه لما ابتلى

 بالذنب أكرم الخلك علٌه ".

                                                             
 .5ٓٔنمبل عن: الرسل والرساالت: (ٔ)



ٕٕ 
 

ولد ثبت فً الصحاح " وهللا هلل أشد فرحا بتوبة عبده من رجل كان فى سفر فى 
فبلة من األرض فؤوى إلى ظل شجرة فنام تحتها واستٌمظ فلم ٌجد راحلته فؤتى شرفا 
فصعد علٌه فؤشرؾ فلم ٌر شٌبا ثم أتى آخر فؤشرؾ فلم ٌر شٌبا فمال أرجع إلى مكانى 

نت فٌه فؤكون فٌه حتى أموت فذهب فإذا براحلته تجر خطامها فوهللا هلل أشد فرحا الذى ك
 .(ٔ)بتوبة عبده من هذا براحلته"
ِرٌنَ }وفً الكتاب الكرٌم:  اِبٌَن َوٌُِحبُّ اْلُمتََطّهِ  [ٕٕٕ]البمرة: { إِنَّ هللَا ٌُِحبُّ التَّوَّ

ُ ولال تعالى مبٌناً مثوبة التاببٌن: )إِالَّ َمن تَاَب  ُل َّللاَّ ّدِ َوآَمَن َوَعِمَل َعَمبًل َصاِلًحا فَؤُْولَبَِن ٌُبَ
وفً ٌوم المٌامة " إن هللا ٌدنى المإمن فٌضع علٌه ، [2َٓسٌِّبَاتِِهْم َحَسَناٍت ... ( ]الفرلان: 

كنفه وستره من الناس وٌمرره بذنوبه فٌمول أتعرؾ ذنب كذا أتعرؾ ذنب كذا فٌمول نعم 
بذنوبه ورأى فى نفسه أنه لد هلن لال فإنى لد سترتها علٌن فى أى رب حتى إذا لرره 

الدنٌا وأنا أؼفرها لن الٌوم ثم ٌعطى كتاب حسناته بٌمٌنه وأما الكافر والمنافك فٌمول 
 .(ٕ)األشهاد هإالء الذٌن كذبوا على ربهم أال لعنة هللا على الظالمٌن"
وبة واالستؽفار منه، ٌدلنا ومعلوم أنه لم ٌمع ذنب من نبً إال ولد سارع إلى الت

على هذا أن المرآن لم ٌذكر ذنوب األنبٌاء إال ممرونة بالتوبة واالستؽفار، فؤدم وزوجه 
عصٌا فبادرا إلى التوبة لابلٌن: )ربََّنا َظلَْمنَا أَنفَُسنَا َوإِن لَّْم تَْؽِفْر لَنَا َوتَْرَحْمنَا لَنَكُونَنَّ ِمَن 

وما كادت ضربة موسى تسمط المبطً لتٌبلً حتى سارع  [ٖٕاْلَخاِسِرٌَن( ]األعراؾ: 
ً الؽفران والرحمة لاببلً: )َرّبِ إِّنًِ َظلَْمُت نَْفِسً فَاْؼِفْر ِلً( ]المصص:  [ . ٙٔطالبا

وداود ما كاد ٌشعر بخطٌبته حتى خّر راكعاً مستؽفراً )فاستؽفر ربَّه وخرَّ راكعاً وأناب( 
 [ .ٕٗ]ص: 

الذنب، وال ٌإخرون التوبة، فاهلل عصمهم من ذلن، وهم  فاألنبٌاء ال ٌمرون على

 بعد التوبة أكمل منهم لبلها.
وبذلن انهارت هاتان الشبهتان، ولم ٌثبتا فً مجال الحجاج والنماش، وحسبنا 

 باألدلة الواضحة البٌنة التً تهدي للتً هً ألوم.
ٌعصموا  السبب فً عصمة األنبٌاء مما عصموا منه وعدم عصمتهم مما لموأما 

الرسل واألنبٌاء بشر من البشر، عصمهم هللا فً تحمل الرسالة وتبلٌؽها، فبل ، فإن منه
ٌنسون شٌباً، وال ٌنمصون شٌباً، وبذلن ٌصل الوحً الذي أنزله هللا إلى الذٌن أرسلوا 
إلٌهم كامبلً وافٌاً، كما أراده هللا جّل وعبل، وهذه العصمة ال تبلزمهم فً كّل أمورهم فمد 

مع منهم المخالفة الصؽٌرة، بحكم كونهم بشراً، ولكّن رحمة هللا تتداركهم، فٌنبههم هللا ت
 إلى خطبهم، وٌوفمهم للتوبة واألوبة إلٌه.

ٌمول الشٌخ مصطفى المراؼً شٌخ الجامع األزهر: " إّن الوحً ال ٌبلزم 
ؤ، األنبٌاء فً كّل عمل ٌصدر عنهم، وفً كّلِ لول ٌبدر منهم، فهم عرضة للخط
ٌمتازون عن سابر البشر بؤّن هللا ال ٌمّرهم على الخطؤ بعد صدوره، وٌعاتبهم علٌه أحٌاناً 

"(ٖ). 
 

 المرآن

                                                             
 ( .2ٕٗ٘، رلم ٖٕٓٔ/ٗ( ، ومسلم )1ٗٗٙٔ، رلم 2ٕ٘/ٗأخرجه أحمد )(ٔ)
. 
( ، 2ٙ1ٕ، رلم ٕٕٓٔ/ٗ( ، ومسلم )5ٖٕٓ، رلم 1ٕٙ/ٕ( ، والبخارى )ٖٙٗ٘، رلم 2ٗ/ٕأحمد )أخرجه (ٕ)

( . وأخرجه أٌضا: ابن أبى شٌبة 1ٖٔ، رلم ٘ٙ/ٔ( ، وابن ماجه )ٕٕٗٔٔ، رلم ٖٗٙ/ٙوالنسابى فى الكبرى )
( 2ٖ٘٘رلم  ٖٖ٘/ٙٔ( ، وابن حبان )1ٗٙرلم  ٕٙٙ( ، وعبد بن حمٌد )ص ٕٕٖٔٗ، رلم ٖٙ/2)
 ( .ٖ٘٘، رلم ٕ٘ٔ/ٔ( ، والدٌلمى )5ٖٔ٘، رلم 1ٓٔ/ٗطبرانى فى األوسط )وال
. 
 .ٕٔٔالرسل والرساالت: (ٖ)



ٕٖ 
 

ْن َمَعَن َوأَُمٌم َسنَُمتِّعُُهْم ثُم  ٌَ  ٌَْن َوَعلَى أَُمٍم ِمم  َمسُُّهْم ِمن ا }لٌَِل ٌَا نُوُح اْهبِْط بَِساَلٍم ِمن ا َوبََرَكاٍت َعلَ
 [4ٗ({ ]هود : 4ٗأَِلٌٌم )َعذَاٌب 
 التفسٌر:

لال هللا: ٌا نوح اهبط من السفٌنة إلى األرض بؤمن وسبلمة منَّا وبركات علٌن وعلى أمم ممن 
معن. وهنان أمم وجماعات من أهل الشماء سنمتعهم فً الحٌاة الدنٌا، إلى أن ٌبلؽوا آجالهم، ثم 

 ٌنالهم منا العذاب الموجع ٌوم المٌامة.
لال هللا: ٌا نوح اهبط من  ، أي:"[1ٗ}لٌَِل ٌَا نُوُح اْهبِْط بَِسبَلٍم ِمنَّا{ ]هود : تعالى:لوله  

 .(ٔ)"السفٌنة إلى األرض بؤمن وسبلمة منَّا
المبلبكة، أو لال هللا تعالى له: اهبط من السفٌنة إلى  لالت له :أي لال المرطبً:" 

 ،بسبلمة وأمن :أي {،بسبلم منا} الماء وجفتاألرض، أو من الجبل إلى األرض، فمد ابتلعت 
 .(ٕ)"ولٌل: بتحٌة
هبطوا وهللا عنهم راض هبطوا بسبلم من هللا كانوا أهل رحمته من أهل  لال ابن زٌد:" 
 .(ٖ)"ذلن الدهر
هبط إلى األرض ٌوم عاشوراء وصام نوح ومن معه من المؽرب إلى  لال لتادة:" 
 .(ٗ)"المؽرب
 .(٘)"أول شًء ؼرس نوح حٌن خرج من السفٌنة اآلس لال ابن عباس:" 
ْن َمعََن{ ]هود : لوله تعالى:  ٌَْن َوَعلَى أَُمٍم ِممَّ وخٌرات عظٌمة  ، أي:"[1ٗ}َوبََرَكاٍت َعلَ

 .(ٙ)"علٌن وعلى ذرٌة من معن من أهل السفٌنة
لبركة أي نعم ثابتة، مشتك من برون الجمل وهو ثبوته وإلامته. ومنه ا لال المرطبً:" 

لثبوت الماء فٌها. ولال ابن عباس رضً هللا عنهما: نوح آدم األصؽر، فجمٌع الخبلبك اآلن من 

نسله، ولم ٌكن معه فً السفٌنة من الرجال والنساء إال من كان من ذرٌته، على لول لتادة 
 .(2)"[22]الصافات:  {وجعلنا ذرٌته هم البالٌن : }وؼٌره، حسب ما تمدم، وفً التنزٌل

فما بمً مإمن وال مإمنة إال دخل فً ذلن السبلم وفً تلن البركات  لال دمحم بن كعب:" 
 .(1)"إلى ٌوم المٌامة
لد مضى لمن سبك كبلم هللا  ،ممن لم ٌولد :ٌعنً {،أمما ممن معن}لال الضحان:" 

 فٌمتعهم للٌبل ثم ٌضطرهم إلى عذاب ،السعادة وأما من سبك له فً لضاء هللا وكلمته الشموة
 .(5)"ؼلٌظ
نجى هللا نوحا والذٌن آمنوا معه وأهلن المتمنعٌن ثم استمرا األنبٌاء هود  لال الحسن:" 

 .(ٓٔ)"وشعٌب وصالح فؤنجاهم وأهلن المتمنعٌن
هنان أمم  ، أي:"[1ٗ}َوأَُمٌم َسنَُمتِّعُُهْم ثُمَّ ٌََمسُُّهْم ِمنَّا َعذَاٌب أَِلٌٌم{ ]هود : لوله تعالى: 

وجماعات من أهل الشماء سنمتعهم فً الحٌاة الدنٌا، إلى أن ٌبلؽوا آجالهم، ثم ٌنالهم منا العذاب 
 .(ٔٔ)"الموجع ٌوم المٌامة

 .(ٔ)"نكال موجع :ٌمول {،عذاب ألٌم:"}عن ابن عباس  
                                                             

 .2ٕٕالتفسٌر المٌسر:(ٔ)
 .1ٗ/5تفسٌر المرطبً: (ٕ)
 .ٕٓٗٓ/ٙ(:ص5ٖٗٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٖ)
 .ٕٓٗٓ/ٙ(:ص5ٖٖٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٗ)
 .ٕٓٗٓ/ٙ(:ص5ٖ٘ٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (٘)
 .ٗٔ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٙ)
 .1ٗ/5تفسٌر المرطبً: (2)
 .ٕٔٗٓ/ٙ(:ص5ٖ1ٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (1)
 .ٕٓٗٓ/ٙ(:ص5ٖ2ٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (5)
 .ٕٔٗٓ/ٙ(:ص5ٖ5ٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٓٔ)
 .2ٕٕالتفسٌر المٌسر:(ٔٔ)



ٕٗ 
 

لما سبك لهم فً علم هللا من  {،ثم ٌمسهم منا عذاب ألٌم:"}عن الضحان، لوله 
 .(ٕ)"الشماوة
 .(ٖ)"بعد الرحمة لال: {،ثم ٌمسهم منا عذاب ألٌم} عن ابن زٌد:" 
 .(ٗ)"هإالء األمم من أبناء من كان فً السفٌنة مثل عاد وثمود وتلن المرون لال السدي:" 
 .(٘)"ٌعنً: متاع الحٌاة الدنٌا {،وأمم سنمتعهم"}عن الضحان، فً لوله:  
ثم أخرج منهم نسبل بعد ذلن أمما، منهم من رحم، ومنهم من عذب. لال:  لال ابن زٌد:" 

 .(ٙ)"إنما افترلت األمم من العصابة التً أخرجت من الماء وسلمت
فما زال هللا ٌؤخذ لنا بسهمنا وحفظنا وٌذكرنا من حٌث ال نذكر أنفسنا كلما  لال الحسن:" 

 .(2)"فً خٌر أمة أخرجت للناس هلكت أمة خلصنا فً أصبلب من نجوا بلطفه حتى جعلنا
لٌل: دخل فً هذا كل مإمن إلى ٌوم المٌامة.  {وعلى أمم ممن معن} لال المرطبً:" 

كل كافر إلى ٌوم المٌامة، روي ذلن عن  {وأمم سنمتعهم ثم ٌمسهم منا عذاب ألٌم}ودخل فً لوله 
 .(5)"(1)دمحم بن كعب
 الفوابد:
 العزم من الرسل.شرؾ نوح علٌه السبلم وانه أحد أولى  -ٔ
زٌادة ونماء فً شًٍء ٌرٌده المتبرن فً تبركه بما تبرن به. وهذه الزٌادة : «البركة»أن  -ٕ

والنماء لد تكون فً أمكنٍة، ولد تكون فً ذوات، ولد تكون فً صفاٍت، هذا على 
 ممتضى ورودها اللؽوي، وأما الشرعً فٌؤتً تفصٌل الكبلم فٌه إن شاء هللا.

ًَ ِمن فَْولَِها َوبَاَرَن فٌَِها{ ]فصلت: ومن األول لوله  تعالى: }َوَجعََل فٌَِها َرَواِس
[ ، ولوله: }َوأَْوَرثْنَا اْلمَْوَم الَِّذٌَن َكانُواْ ٌُْستَْضعَفُوَن َمَشاِرَق األَْرِض َوَمؽَاِربََها الَِّتً ٓٔ

ٌِْهم بَ 2ٖٔبَاَرْكَنا فٌَِها{ ]األعراؾ:  َن السََّماء َواألَْرِض{ [ ، ولوله: }لَفَتَْحنَا َعلَ َرَكاٍت ّمِ

َباَرًكا{ ]المإمنون: 5ٙ]األعراؾ:  ّبِ أَنِزْلنًِ ُمنَزاًل مُّ  [ .5ٕ[ ، ولوله: }َولُل رَّ
ٌَّتِِهَما ُمْحِسٌن  ٌِْه َوَعلَى إِْسَحاَق َوِمْن ذُّرِ ومن الثانً لوله تعالى: }َوَباَرْكَنا َعلَ

نَّا ٖٔٔات: َوَظاِلٌم لِّنَْفِسِه ُمبٌٌِن{ ]الصاف [ ، ولوله تعالى فً لصة نوح: }اْهبِْط بَِسبلٍَم ّمِ
عََن{ ]هود:  ن مَّ مَّ ٌَْن َوَعلَى أَُمٍم ّمِ  [ .1َٗوبَرَكاٍت َعلَ

ِ ُمبَاَرَكةً َطٌِّبًَة{  :ومن الثالث ْن ِعنِد َّللاَّ لوله تعالى: }فََسلُِّموا َعلَى أَنفُِسكُْم تَِحٌَّةً ّمِ
َباَرٌن أَنَزْلَناهُ أَفَؤَنتُْم لَهُ ُمنِكُروَن{ ]األنبٌاء: [ ، ولوله: }ٔٙ]النور:   .[َٓ٘وَهذَا ِذْكٌر مُّ

لٌست البركات والفٌوض من األشهر، وال من ؼٌرها من والحك: أنه 
وإذا تدبرت كتاب هللا العزٌز وجدت ، المخلولات، وإنما هً من هللا وحده ال شرٌن له

لب منه سبحانه وتعالى وحده، وهو ٌضعها فٌمن على أن البركة من هللا، وتُط أنه ٌدل
 شاء من خلمه، وفً ما شاء من برٌته.

[ ، ٗ٘لال تعالى: }أاَلَ لَهُ اْلَخْلُك َواألَْمُر تَبَاَرَن هللاُ َربُّ اْلعَالَِمٌَن{ ]األعراؾ: 
َل اْلفُْرلَاَن َعلَى َعْبِدِه{ ]الفرلان:  بَاَرَن الَِّذي َجَعَل ِفً [ ولال: }تَ ٔولال: }تََباَرَن الَِّذي َنزَّ

ُ أَْحَسُن اْلَخاِلِمٌَن{ ]المإمنون: ٔٙالسََّماء بُُروًجا{ ]الفرلان:  [ ، ٗٔ[ ، ولال: }فَتََباَرَن َّللاَّ

                                                                                                                                                                               
 .ٖٕٗٓ/ٙ(:ص5ٗ2ٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔ)
 .ٕٕٗٓ/ٙ(:ص5ٗ٘ٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕ)
 .ٕٕٗٓ/ٙ(:ص5ٗٙٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٖ)
 .ٕٕٗٓ/ٙ(:ص5ٗٔٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٗ)
 .ٕٕٗٓ/ٙ(:ص5ٗٓٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (٘)
 .ٕٕٗٓ/ٙ(:ص5ٕٗٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٙ)
 .ٕٕٗٓ/ٙ(:ص5ٖٗٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (2)
 .ٕٔٗٓ/ٙ(:ص5ٖ1ٓٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (1)
 .1ٗ/5تفسٌر المرطبً: (5)
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ْكَراِم{ ]الرحمن:  [ ، واآلٌات الواردة بلفظ 21ولال: }تَبَاَرَن اْسُم َربَِّن ِذي اْلَجبَلِل َواإْلِ
 )تبارن( كثرة.

َن{ لم ٌرد فً كتاب هللا إال مسنداً إلى هللا، وهً صٌؽة مفٌدة أعظم ولفظ }تَبَارَ 
ً وأثراً. فالبركة هلل، وهللا  سبحانه -أنواع معنى البركة، وأكثرها نفعاً، وأعمها متعلما

 فمن ذلن:  أخبر أنه أعطى بركة ألصناٍؾ من خلمه:-وتعالى 
[ ، ِٖٔٔه َوَعلَى ِإْسَحاَق{ ]الصافات: األنبٌاء والرسل، كما لال تعالى: }َوبَاَرْكنَا َعلٌَْ  - أ

ٌِْت{ ]هود:  ُكْم أَْهَل اْلبَ ٌْ [ ، 2ٖولال فً إبراهٌم وأهل بٌته: }َرْحَمُت هللاِ َوَبَرَكاتُهُ َعلَ
ٌَْن{ ]هود:  نَّا َوبَرَكاٍت َعلَ [ ، ولال عٌسى علٌه 1ٗولال فً نوح: }اْهبِْط بَِسبلٍَم ّمِ

ٌَْن َما كُنُت{ ]مرٌم:  السبلم: }َوَجعَلَنًِ ُمبَاَرًكا  [ .ٖٔأَ
ومن ذلن وضعه البركة فً أماكن العبادة كالمسجد األلصى، والمسجد الحرام، لال  - ب

َن اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم إِلَى اْلَمْسِجِد األَْلَصى الَِّذي  ٌْبًل ّمِ تعالى: }سُْبَحاَن الَِّذي أَْسَرى بِعَْبِدِه لَ
َة  [ٔ]اإلسراء:  بَاَرْكَنا َحْولَهُ{ ٌٍْت ُوِضَع ِللنَّاِس لَلَِّذي ِببَكَّ َل بَ ، ولال تعالى: }إِنَّ أَوَّ

 [ .5ُٙمبَاَرًكا{ ]آل عمران: 
بَاَرٌن  - ت ومن إخباره عن ما أنزله من الذكر أنه مبارن، لال تعالى: }َوَهذَا ِذْكٌر مُّ

المرآن العظٌم كما لال [ ، وهذا الذكر هو ٓ٘أَنَزْلَناهُ أَفَؤَنتُْم لَُهُم نِكُروَن{ ]األنبٌاء: 
ٌَْن 5ٕتعالى: }َوَهذَا ِكتَاٌب أَنَزْلنَاهُ ُمبَاَرٌن{ ]األنعام:  [ ، ولوله: }ِكتَاٌب أَنَزْلَناهُ إَِل

بَُّروا آٌَاتِِه{ ]ص:  ٌَدَّ  [ .5ُٕمبَاَرٌن ّلِ
فالمرآن الحكٌم ذكر مبارن، وتدبر آٌاته عمل مبارن، ومن هذا التدبر علوم 

ٌنة لمجمل المرآن، وهً مباركة، واتباع المرآن والسنة مبارن، المرآن، والسنة مب
 وعلومهما الناشبة عن تدبر آٌات الكتاب وفمه السنة علوم مباركة.

هذه أنواع ثبلثة فٌها بركة خاصة، دل علٌها الذكر الحكٌم، وهنان بركة عامة، 
 فمن ذلن: لها أنواع أٌضاً:

معاٌش الناس وزروعهم، ونماء فً ذلن،  أن المطر مبارن لما ٌحصل به من زٌادة فً  - أ
بَاَرًكا فَؤَنبَتَْنا بِِه َجنَّاٍت َوَحبَّ اْلَحِصٌِد{ ]ق:  َماء َماء مُّ ْلنَا ِمَن السَّ  [.5لال تعالى: }َوَنزَّ

ًَ ِمن فَْولَِها َوَباَرَن  - ب ومن ذلن مباركته تعالى فً األرض كما لال: }َوَجعََل فٌَِها َرَواِس
[ ، ولوله: }َمَشاِرَق األَْرِض َوَمؽَاِرَبَها الَّتًِ َباَرْكَنا فٌَِها{ ]األعراؾ: ٓٔفٌَِها{ ]فصلت: 

ٖٔ2. ] 
ومن ذلن مباركته تعالى ما ٌؤتً من السماء وما ٌخرج من األرض، كما لال: }َولَْو أَنَّ  - ت

ٌِْهم َبَرَكاتٍ  َن السََّماء أَْهَل اْلمَُرى آَمنُواْ َواتَّمَواْ لَفَتَْحَنا َعلَ [ ، 5َٙواألَْرِض{ ]األعراؾ:  ّمِ
 فهذه وأشباهها، مباركة عامة ٌحصل بها النفع والخٌر، والنماء والزٌادة.

تكون -دون المكان والصفة -ولعله ٌظهر أن البركة الخاصة البلزمة لذاٍت 
 متعدٌة ٌحصل التبرن بؤعٌانها لما فٌها من البركة البلزمة الدابمة بالذات.

كان العبادة كالمسجد الحرام والمسجد النبوي، فإن البركة وأما البركة الخاصة بم
ال تكون متعدٌة بؤجزاء المسجد، فبل ٌتمسح بؤعمدة المساجد وال جدرانها بإجماع 
المسلمٌن، والمساجد مباركة، فعلم أن بركتها معناها زٌادة ونماء فً ما ٌحصله العابد 

فٌما سواه، والمسجد النبوي بؤلؾ  من الخٌر، فالمسجد الحرام صبلة فٌه بمبة ألؾ صبلةٍ 
 صبلة.

فإنها فً أحد لسمٌها بركة اتباع  -صلوات هللا علٌهم-وهذا نحو بركة الرسل 
عمل، فالمتبع لسنتهم المهتدي بهدٌهم ٌحصل له نماء وزٌادة فً ثواب عمله بسبب 
صل اتباعهم، فهذه معنى البركة الخاصة بمسمٌها، بخبلؾ المباركة العامة فإنها لد تح

ٌَّن أنه ما كل ما جاء من السماء  فً ولٍت دون ولت، أو فً نوع دون نوع، فمما هو بَ
وخرج من األرض ٌكون مباركاً دابماً، بل إعطاإه البركة من هللا متعلك بؤموٍر أخرى، 
إن وجدت أعطً البركة، وإن انتفت زالت البركة، فهً بركة عامة من حٌث ظرفها، 
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زمة للشًء، إذا تمرر هذا، فالبركة فً مواردها من خاصة من حٌث ولتها، ؼٌر ال
 الكتاب والسنة لسمان:

األول: بركة ذات، وأثرها أن ٌكون ما اتصل بتلن الذات مباركاً، وهذا النوع 
لؤلنبٌاء والمرسلٌن ال ٌشركهم فٌه ؼٌرهُم، حتى أكابر أصحاب النبً ملسو هيلع هللا ىلص كؤبً بكر 

 نهم فً هذه البركة.وعمر وعثمان وعلً ال ٌشركو
وال ٌعتدى أثر بركة األنبٌاء إال لمن كان على ما دعى به سابرٌن، وبعمله 
ممتدٌن، وبؤمره ملتزمٌن وعن نهٌه منتهٌن، ولذا فصحابة رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لم تتعهد إلٌهم 

 بركته فً معركة أحد حٌن خالفوا أمره وعصوه.
نمطع بعد موت النبً ملسو هيلع هللا ىلص إال ما كان من أجزاء وهذا النوع من تعدي البركة لد ا

رضً -ذاته بالٌاً بٌمٌن بعد موته أحد، ولد ذهب ذلن المتٌمن مع انمراض لرن الصحابة 
 .-هللا عنهم

الثانً: بركة عمل واتباع: وهً عامة لكل من وافك عمله سنة النبً صلى هللا 
بمدر اتباعه وموافمته ألمر هللا ونهٌه،  علٌه وسلم فكل مسلم فٌه بركة عمل ممدرة

 باإلتمار باألمر، واالنتهاء عن النهً.
 .(ٔ)ولذا جاء فً الحدٌث فً النخلة: " وإن من الشجر لما بركته كبركة المسلم"

فكل مسلم بركة بمدره، ولٌست هً بركة ذات، معلوم هذا بالٌمٌن وما ادعاه 
 مدع، وإنما هً بركة عمل.
عباد هللا المتبعٌن بركة عمل واتباع بمدر ما فٌهم من  وفً الصالحٌن من

ممتضٌات تلن البركة، فالعالم بالسنة له بركة علم، والحافظ لكتاب هللا الوالؾ عند 
 حدوده فٌه بركة من أثر ذلن، وهكذا.

وإن أعلى الصالحٌن بركة أشدهم اتباعاً لدٌن اإلسبلم، ومحافظة على واجباته، 
ومن المحرمات أفعال الملوب، فكم من مبتعد عن محرمات ومباعدة عن محرماته، 

 الجوارح، خابض فً محرمات الملوب، وال ٌبالً.
فهو  -صلوات هللا وسبلمه علٌهم-وبهذا تجتمع النصوص، فما كان من األنبٌاء 

مما اجتمع فٌه نوعً البركة، وما كان من ؼٌرهم فهم مما بورن فٌهم بركة عمل وعلم 
 أثر هذه البركة ال ٌتعدى إال باألعمال، ال بالذات وال بؤجزابها.واتباع، ولذا تجد 

ولذا لال أُسٌد بن ُحضٌر فً سبب مشروعٌة التٌمم: " لمد بارن هللا للناس فٌكم 
 .(ٕ)ٌا آل أبً بكر"

واللفظ المروي عند الشٌخٌن البخاري ومسلم: "ما هً بؤول بركتكم ٌا آل أبً 
أنه ما كان أسٌد وال ؼٌره ٌبتؽً من أبً بكر أو آله  بكر" ومعنى اللفظٌن واحد، ومعلوم

بركة ذاٍت كما كانوا ٌفعلونه مع النبً ملسو هيلع هللا ىلص، من التبرن بشعره ونحوه، وإنما هً بركة 
 عمل هو اإلٌمان والتصدٌك والنصرة واالتباع.

  جوٌرٌة بنتلما تزوج النبً ملسو هيلع هللا ىلص -رضً هللا عنها-ومن ذلن ما لالته عابشة 
 .(ٖ)الحارث لالت: " فما رأٌت امرأة كانت أعظم بركة على لومها منها"

فهذه بركة عمل لتزوج النبً ملسو هيلع هللا ىلص بها، فكان أن سبب ذلن عتك كثٌر من 
 .(ٗ)لومها

 
 المرآن

                                                             
 .(5ٙ٘/5أخرجه البخاري فً " صحٌحه " )(ٔ)
 .أخرجه البخاري فً " التفسٌر " من صحٌحه(ٕ)
 .( ، وأبو داود فً " السنن " بإسناد جٌد.22ٕ/ٙأخرجه أحمد فً " المسند " )(ٖ)
 .ٕٖٓ-ٖ٘ٔ:الشٌخ آل إبراهٌم بن دمحم بن العزٌز عبد بن صالحانظر: هذه مفاهٌمنا،  (ٗ)
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ٌَْن َما كُْنَت تَْعلَُمَها أَْنتَ  ٌِْب نُوِحٌَها إِلَ َواَل لَْوُمَن ِمْن لَْبِل َهذَا فَاْصبِْر إِن  اْلعَالِبَةَ  }تِْلَن ِمْن أَْنبَاِء اْلغَ
 [3ٗ({ ]هود : 3ِٗلْلُمت ِمٌَن )
 التفسٌر:

عن نوح ولومه هً من أخبار الؽٌب السالفة،  -أٌها الرسول-تلن المصة التً لصصناها علٌن 
تكذٌب لومن نوحٌها إلٌن، ما كنت تعلمها أنت وال لومن ِمن لبل هذا البٌان، فاصبر على 

وإٌذابهم لن، كما صبر األنبٌاء من لبل، إن العالبة الطٌبة فً الدنٌا واآلخرة للمتمٌن الذٌن 
 ٌخشون هللا.
ٌَْن{ ]هود : لوله تعالى:  ٌِْب نُوِحٌَها إَِل تلن المصة التً  ، أي:"[5ٗ}تِْلَن ِمْن أَْنبَاِء اْلؽَ

 .(ٔ)"بار الؽٌب السالفة، نوحٌها إلٌنعن نوح ولومه هً من أخ -أٌها الرسول-لصصناها علٌن 
ٌِْب  لال ابن كثٌر:"  ٌمول تعالى لنبٌه ورسوله دمحم ملسو هيلع هللا ىلص. هذه المصة وأشباهَها } ِمْن أَْنبَاِء اْلؽَ

{ ٌعنً : من أخبار الؽٌوب السالفة نوحٌها إلٌن على وجهها وجلٌتها، كؤنن شاهدها ، } نُوِحٌَها 
ٌَْن { أي : نعلمن بها وحٌا منا إلٌن  .(ٕ)"إِلَ

 ما كنت تعلم ، أي:"[5ٗتَْعلَُمَها أَْنَت َواَل لَْوُمَن ِمْن لَْبِل َهذَا{ ]هود : }َما كُْنَت لوله تعالى: 
 .(ٖ)"تلن المصة أنت وال لومن ِمن لبل هذا البٌان

أي : لم ٌكن عندن وال عند أحد من لومن علم بها ، حتى ٌمول من  لال ابن كثٌر:" 
ٌكذبن : إنن تعلمتها منه ، بل أخبرن هللا بها مطابمة لما كان علٌه األمر الصحٌح ، كما تشهد به 

 .(ٗ)" كتب األنبٌاء لبلن
فاصبر على تكذٌب لومن وإٌذابهم لن، كما  ، أي:"[5ٗ}فَاْصبِْر{ ]هود : لوله تعالى: 

 .(٘)"صبر األنبٌاء من لبل
 .(ٙ)"فاصبر على تكذٌب من كذبن من لومن ، وأذاهم لن  لال ابن كثٌر:" 

إن العالبة الطٌبة فً الدنٌا واآلخرة  ، أي:"[5ٗ}إِنَّ اْلعَالِبَةَ ِلْلُمتَِّمٌَن{ ]هود : لوله تعالى: 
 .(2)"للمتمٌن الذٌن ٌخشون هللا

فإنا سننصرن  ونحوطن بعناٌتنا ، ونجعل العالبة لن وألتباعن فً  لال ابن كثٌر:أي:" 
الدنٌا واآلخرة ، كما فعلنا بإخوانن بالمرسلٌن حٌث نصرناهم على أعدابهم ، } إِنَّا لََنْنُصُر ُرسُلََنا 

ٌَْوَم ٌَمُوُم األْشهَ  ْنٌَا َو ٌَاةِ الدُّ اِلِمٌَن َمْعِذَرتُُهْم َولَُهُم اللَّْعنَةُ َولَُهْم َوالَِّذٌَن آَمنُوا ]فًِ اْلَح اُد ٌَْوَم ال ٌَْنفَُع الظَّ
[ ، ولال تعالى : } َولَمَْد َسبَمَْت َكِلَمتُنَا ِلِعبَاِدَنا اْلُمْرَسِلٌَن إِنَُّهْم لَُهُم ٕ٘،  ٔ٘سُوُء الدَّاِر[ { ]ؼافر : 

[ ، ولال تعالى : } فَاْصبِْر إِنَّ 2ٖٔ - 2ٔٔاِلبُوَن[ { ]الصافات : اْلَمْنُصوُروَن ]َوإِنَّ ُجْنَدنَا لَُهُم اْلؽَ
 .(1)"اْلعَالِبَةَ ِلْلُمتَِّمٌَن {

 الفوابد:
 بٌان العبرة من المصص المرآنً وهً تسلٌة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص والمإمنٌن. -ٔ
بالؽٌب الذي ال ٌعلم إال من  تمرٌر نبوة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص وإثباتها ببرهان عملً وهو اإلخبار -ٕ

 طرٌك الوحً.
 بٌان فضل الصبر، وأن العالبة الحمٌدة للمتمٌن وهم أهل ألتوحٌد والعمل الصالح. -ٖ
 

 المرآن

                                                             
 .2ٕٕالتفسٌر المٌسر:(ٔ)
 .1ٕٖ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)
 .2ٕٕالتفسٌر المٌسر:(ٖ)
 .1ٕٖ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٗ)
 .2ٕٕالتفسٌر المٌسر:(٘)
 .1ٕٖ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٙ)
 .2ٕٕالتفسٌر المٌسر:(2)
 .5ٕٖ-1ٕٖ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (1)
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ٌُْرهُ ِإْن أَْنتُْم إِال  ُمْفتَ  َ َما لَكُْم ِمْن إِلٍَه َغ ({ ُٓ٘روَن )}َوإِلَى َعاٍد أََخاهُْم هُوًدا لَاَل ٌَا لَْوِم اْعبُُدوا ّللا 
 [ٓ٘]هود : 
 التفسٌر:

وأرسلنا إلى عاد أخاهم هوًدا، لال لهم: ٌا لوم اعبدوا هللا وحده، لٌس لكم من إله ٌستحك العبادة 
 ؼٌره جل وعبل، فؤخلصوا له العبادة، فما أنتم إال كاذبون فً إشراككم باهلل.

نا إلى عاد أخاهم وأرسل ، أي:"[ٓ٘}َوإِلَى َعاٍد أََخاهُْم ُهوًدا{ ]هود : لوله تعالى: 
 .(ٔ)"هوًدا

 .(ٕ)"ٌمول تعالى : ولمد أرسلنا ، } إِلَى َعاٍد أََخاهُْم هُوًدا { لال ابن كثٌر:" 
 .(ٖ)"ٌمول تعالى ذكره: وأرسلنا إلى لوم عاد أخاهم هوًدا لال الطبري:" 
 ولٌل أخاهم من جهتٌن: لال الزجاج:" 
  .أنه منهم وبٌن بلسانهم :إحداهما
 .(ٗ)"مثلهم أنه أخوهم من ولد آدم، بشر :واألخرى
إن عادا كانوا بالٌمن واألحماؾ هً الرمال فؤتاهم فوعظهم وذكرهم بما  لال السدي:" 

 .(٘)"لص هللا فً المرآن فكذبوه وكفروا وسؤلوه أن ٌؤتٌهم بالعذاب
َ َما لَكُْم ِمْن إِلٍَه لوله تعالى:  ٌَا لَْوِم اْعبُُدوا َّللاَّ ٌُْرهُ{ ]هود : }لَاَل  لال لهم: ٌا  ، أي:"[َٓ٘ؼ

 .(ٙ)"لوم اعبدوا هللا وحده، لٌس لكم من إله ٌستحك العبادة ؼٌره جل وعبل، فؤخلصوا له العبادة
 .(2)"آمرا لهم بعبادة هللا وحده ال شرٌن له، ناهٌا لهم عن عبادة األوثانلال ابن كثٌر:" 
وحده ال شرٌن له، دون ما تعبدون من « ٌا لوم اعبدوا هللا»فمال لهم:  لال الطبري:" 

لٌس لكم معبود ٌستحك العبادة علٌكم ؼٌره، فؤخلصوا له العبادة  ،دونه من اآللهة واألوثان
 .(1)"وأفردوه باأللوهة

وكان من حدٌث عاد فٌها بلؽنً وهللا أعلم أنهم كانوا لوما عربا :"دمحم بن إسحاقعن  
هللا إلٌهم هودا وهو من أوسطهم نسبا وأفضلهم موضعا فؤمرهم أن ٌوحدوا هللا عز فبعث 
 .(5)"وجل

فما أنتم إال كاذبون فً إشراككم  ، أي:"[ٓ٘}إِْن أَْنتُْم إِالَّ ُمْفتَُروَن{ ]هود : لوله تعالى: 
 .(ٓٔ)"باهلل

ٌمول: ما أنتم فً إشراككم معه اآللهة واألوثان إال أهل فرٌة مكذبون،  لال الطبري:" 
 .(ٔٔ)"تختلمون الباطل، ألنه ال إله سواه

 .(ٕٔ)"على هللا باتخاذ األوثان شركاء وجعلها شفعاء لال البٌضاوي:أي:" 
 .(ٖٔ)"افتروها واختلموا لها أسماء اآللهة لال ابن كثٌر:" 
 الفوابد:
 إلى دمحم ملسو هيلع هللا ىلص واحدة وهً أن ٌعبد هللا وحده.دعوة الرسل من نوح  -ٔ

                                                             
 .2ٕٕالتفسٌر المٌسر:(ٔ)
 .5ٕٖ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)
 .2ٖ٘/٘ٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .ٙ٘/ٖمعانً المرآن: (ٗ)
 .ٕٗٗٓ/ٙ(:ص5٘٘ٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (٘)
 .2ٕٕالتفسٌر المٌسر:(ٙ)
 .5ٕٖ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (2)
 .2ٖ٘/٘ٔتفسٌر الطبري: (1)
 .ٕٗٗٓ/ٙ(:ص5٘ٙٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (5)
 .2ٕٕالتفسٌر المٌسر:(ٓٔ)
 .2ٖ٘/٘ٔتفسٌر الطبري: (ٔٔ)
 .2ٖٔ/ٖلبٌضاوي:تفسٌر ا (ٕٔ)
 .5ٕٖ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٖٔ)
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 «.ال إله إال هللا» :تمرٌر مبدأ -ٕ
 المشركون مفترون على هللا كاذبون حٌث عبدوه بما لم ٌشرع لهم. -ٖ
 

 المرآن
ٌِْه أَْجًرا إِْن أَْجِرَي إِال  َعلَى ال ِذي َفَطَرنًِ أَفاََل   [ٔ٘({ ]هود : ٔ٘تَْعِملُوَن )}ٌَا لَْوِم اَل أَْسؤَلُكُْم َعلَ

 التفسٌر:
ٌا لوم ال أسؤلكم على ما أدعوكم إلٌه من إخبلص العبادة هلل وترن عبادة األوثان أجًرا، ما أجري 

 على دعوتً لكم إال على هللا الذي خلمنً، أفبل تعملون فتمٌِّزوا بٌن الحك والباطل؟
ٌَا لَْوِم اَل أَْسؤَلُكُْم لوله تعالى:  ٌِْه أَْجًرا{ ]هود : } ٌا لوم ال أسؤلكم على ما  ، أي:"[َٔ٘علَ

 .(ٔ)"أدعوكم إلٌه من إخبلص العبادة هلل وترن عبادة األوثان أجًرا
ٌمول تعالى ذكره مخبًرا عن لٌل هود لمومه: ٌا لوم ال أسؤلكم على ما  لال الطبري:" 

 .(ٕ)"أدعوكم إلٌه من إخبلص العبادة هلل وخلع األوثان والبراءة منها، جزاًء وثوابًا
 .(ٖ)"ال أسبلكم على ما جبتكم به أجرا لال عطاء بن دٌنار:" 
 .(ٗ)"ل عرضا من عرض الدنٌاال أسؤلكم على ما أدعوكم إلٌه أجرا ٌمو لال ابن عباس:" 
 .(ٗ)"الدنٌا

ما أجري على دعوتً  ، أي:"[ٔ٘}إِْن أَْجِرَي إِالَّ َعلَى الَِّذي فََطَرنًِ{ ]هود : لوله تعالى: 
 .(٘)"لكم إال على هللا الذي خلمنً

ٌمول: إن ثوابً وجزابً على نصٌحتً لكم، ودعابكم إلى هللا، إال على  لال الطبري:" 
 .(ٙ)"الذي خلمنً
"إال على الذي خلمنً على الفطرة السلٌمة من هذه البدع  الشٌخ دمحم رشٌد رضا:أي:لال  

 .(2)الوثنٌة التً ابتدعها لوم نوح"
 .(1)"خلمنً :أي {،طرنً}ف لال لتادة:" 
خاطب  {،ٌا لوم ال أسبلكم علٌه أجرا إن أجري إال على الذي فطرنً} لال البٌضاوي:" 

فإنها ال تنجع ما دامت مشوبة  ،وتمحٌضا للنصٌحة كل رسول به لومه إزاحة للتهمة
 .(5)"بالمطامع
ٌِّزوا بٌن الحك  ، أي:"[ٔ٘}أَفَبَل تَْعِملُوَن{ ]هود : لوله تعالى:  أفبل تعملون فتم
 .(ٓٔ)"والباطل
أفبل تستعملون عمولكم فتعرفوا المحك من المبطل والصواب من  لال البٌضاوي:أي:" 
 .(ٔٔ)"الخطؤ
إذ تردون نصٌحة من ال ٌطلب علٌها أجرا إال من هللا. وهو ثواب  الزمخشري:أي:"لال  

 .(ٕٔ)"اآلخرة، وال شًء أنفى للتهمة من ذلن

                                                             
 .2ٕٕالتفسٌر المٌسر:(ٔ)
 .2ٖ٘/٘ٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .ٕٗٗٓ/ٙ(:ص5٘1ٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٖ)
 .ٕٗٗٓ/ٙ(:ص5٘2ٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٗ)
 .2ٕٕالتفسٌر المٌسر:(٘)
 .2ٖ٘/٘ٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .٘ٔٔ/ٕٔتفسٌر المنار: (2)
 .ٕٗٗٓ/ٙ(:ص5٘5ٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (1)
 .1ٖٔ-2ٖٔ/ٖتفسٌر البٌضاوي: (5)
 .2ٕٕالتفسٌر المٌسر:(ٓٔ)
 .1ٖٔ/ٖتفسٌر البٌضاوي: (ٔٔ)
 .ٕٓٗ/ٕالكشاؾ: (ٕٔ)
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ٌمول: أفبل تعملون أنً لو كنت ابتؽً بدعاٌتكم إلى هللا ؼٌر النصٌحة لكم،  لال الطبري:" 
عراض الدنٌا، وطلبت منكم وطلب الحظ لكم فً الدنٌا واآلخرة، اللتمست منكم على ذلن بعض أ

 .(ٔ)"األجر والثواب؟
 الفوابد:
 وجوب اإلخبلص فً الدعوة. -ٔ
المطامع،  أن شؤن الرسل تمحٌض النصح أللوامهم، وذلن ال ٌكون إال خلت دعوتهم عن -ٕ

 .وتمحضت إلرضاء هللا تعالى، والرؼبة فٌما عنده من ثواب
 
 المرآن

تِكُْم َواَل  }َوٌَا لَْوِم اْستَْغِفُروا َرب كُْم ثُم   ةً إِلَى لُو  ٌْكُْم ِمْدَراًرا َوٌَِزْدكُْم لُو  ٌِْه ٌُْرِسِل الس َماَء َعلَ تُوبُوا إِلَ
 [ٕ٘({ ]هود : ٕ٘تَتََول ْوا ُمْجِرِمٌَن )

 التفسٌر:
وٌا لوم اطلبوا مؽفرة هللا واإلٌمان به، ثم توبوا إلٌه من ذنوبكم، فإنكم إن فعلتم ذلن ٌرسل المطر 

متتابًعا كثًٌرا، فتكثر خٌراتكم، وٌزدكم لوة إلى لوتكم بكثرة ذرٌاتكم وتتابع النِّعم علٌكم، علٌكم 
ٌن على إجرامكم.  وال تُعرضوا عما دعوتكم إلٌه مصّرِ

ٌَا لَْوِم اْستَْؽِفُروا َربَّكُْم{ ]هود : لوله تعالى:  وٌا لوم اطلبوا مؽفرة هللا  ، أي:"[ٕ٘}َو
 .(ٕ)"واإلٌمان به
 .(ٖ)"آمنوا به {:استؽفروا ربكم} :لٌل الزمخشري:"لال  
 .(ٗ)"اطلبوا مؽفرة هللا باإلٌمان لال البٌضاوي:أي:" 
هو اإلٌمان باهلل «: االستؽفار»و، ٌمول: آمنوا به حتى ٌؽفر لكم ذنوبكم لال الطبري:" 

ر لهم ذنوبهم، كما لال نوح فً هذا الموضع، ألن هوًدا ملسو هيلع هللا ىلص إنما دعا لومه إلى توحٌد هللا لٌؽف
ى}لمومه:  ْركُْم إِلَى أََجٍل ُمَسمًّ َ َواتَّمُوهُ َوأَِطٌعُوِن ٌَْؽِفْر لَكُْم ِمْن ذُنُوِبكُْم َوٌَُإّخِ ]سورة  {اْعبُُدوا َّللاَّ
 .(٘) "[ٗ: ٖنوح: 
وكانت ، أهل بساتٌن وزروع وعمارة -أعنً عادا  -وكان لوم هود  لال الزجاج:" 
توحٌد هللا واستؽفاره وترن عبادة  الرمال التً هً بٌن الشام والٌمن، فدعاهم هود إلىمساكنهم 

تدخل  فؤلاموا على كفرهم، فبعث هللا علٌهم الرٌح، فكانت األوثان، فلم ٌطٌعوه وتوعدهم بالعذاب
 .(ٙ)"وتخرج من أدبارهم وتمطعهم عضوا عضوا فً أنوفهم
 لالوا: ،ر فما زاد على االستؽفار حتى رجعخرج عمر بن الخطاب ٌستؽف لال الشعبً:" 

وٌا }ما رأٌنان استسمٌت لال: لمد طلبت المطر بمجادٌح السماء التً ٌستنزل بها المطر ثم لرأ: 
 .(2){"لوم استؽفروا ربكم ثم توبوا إلٌه ٌرسل السماء علٌكم مدرارا وٌزدكم لوة إلى لوتكم

ِه{ ]هود : لوله تعالى:  ٌْ  .(1)"ثم توبوا إلٌه من ذنوبكم ، أي:"[ٕ٘}ثُمَّ تُوبُوا إِلَ
ثم توسلوا إلٌها بالتوبة وأٌضا التبري من الؽٌر إنما ٌكون بعد  لال البٌضاوي:أي:" 

 .(5)"اإلٌمان باهلل والرؼبة فٌما عنده
 .(ٔ)"من عبادة ؼٌره، ألن التوبة ال تصلح إال بعد اإلٌمانلال الزمخشري:أي:" 

                                                             
 .2ٖ٘/٘ٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .2ٕٕالتفسٌر المٌسر:(ٕ)
 .ٕٓٗ/ٕالكشاؾ: (ٖ)
 .1ٖٔ/ٖتفسٌر البٌضاوي: (ٗ)
 .1ٖ٘/٘ٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .2٘/ٖمعانً المرآن: (ٙ)
 .ٕ٘ٗٓ/ٙ(:ص5ٙٓٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (2)
 .2ٕٕالتفسٌر المٌسر:(1)
 .1ٖٔ/ٖتفسٌر البٌضاوي: (5)
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إلى هللا من سالؾ ذنوبكم وعبادتكم ؼٌره بعد اإلٌمان  ٌمول: ثم توبوا لال الطبري:" 
 .(ٕ)"به

 الندم على ما سلؾ، والعزم على ترن العود فً الذنوب. :«التوبة» لال الزجاج:" 
 .(ٖ)"واإللامة على أداء الفرابض

ٌْكُْم ِمْدَراًرا{ ]هود : لوله تعالى:  َماَء َعلَ فإنكم إن فعلتم ذلن ٌرسل  ، أي:"[ٕ٘}ٌُْرِسِل السَّ
 .(ٗ)"فتكثر خٌراتكم، المطر علٌكم متتابعًا كثًٌرا

 .(٘)"كثٌر الدر لال البٌضاوي:أي:" 
ٌمول: فإنكم إن آمنتم باهلل وتبتم من كفركم به، أرسل لَْطر السماء علٌكم  لال الطبري:" 

ٌَا ببلدكم من الجدب والمَ   .(ٙ)"حطٌدرَّ لكم الؽٌَث فً ولت حاجتكم إلٌه، وتَح
ٌْكُْم ِمْدَراًرا{ ]هود : لوله تعالى:وفً    ، وجوه:[ٕ٘}ٌُْرِسِل السََّماَء َعلَ

 .(2)أحدها : أنه المطر فً إبانه، لاله هارون التٌمً
 .(1)"لال: المطر {،ٌرسل السماء علٌكم مدرارا"}عن هارون التٌمً فً لوله:  

 .(5)الثانً : المطر المتتابع ، لاله ابن عباس
 .(ٓٔ)"ٌتبع بعضه بعضا :لال {،مدرارا"}عن ابن عباس لوله:  
 .(ٔٔ)"لال: ٌدر ذلن علٌهم مطرا مطرا {،ٌرسل السماء علٌكم مدرارا"} وعن ابن زٌد: 
ه عند الحاجة.والثالث:   .(ٕٔ)أفاده المارودي ٌُدرُّ
 .(ٖٔ)الماروديأفاده . «درور اللبن من الضرع» :: ٌُدرُّ به البركة ، وهو مؤخوذ من والرابع
 كان أصابهم جدب فاعلمهم أنهم إن استؽفروا ربهم وتابوا أرسل السماء لال الزجاج:" 

 .(ٗٔ)"علٌهم مدرارا
الكثٌر الدرور، كالمؽزار. وإنما لصد استمالتهم إلى «: المدرار» لال الزمخشري:" 

اإلٌمان وترؼٌبهم فٌه بكثرة المطر وزٌادة الموة، ألن الموم كانوا أصحاب زروع وبساتٌن 
بما أوتوا  (٘ٔ)وعمارات، حراصا علٌها أشد الحرص، فكانوا أحوج شًء إلى الماء. وكانوا مدلٌن

 .(ٙٔ)"النجدة، مستحرزٌن بها من العدو، مهٌبٌن فً كل ناحٌةمن شدة الموة والبطش والبؤس و
تِكُْم{ ]هود : لوله تعالى:  ةً إِلَى لُوَّ وٌزدكم لوة إلى لوتكم بكثرة  ، أي:"[ٕ٘}َوٌَِزْدكُْم لُوَّ

 .(2ٔ)"ذرٌاتكم وتتابع النِّعم علٌكم
 .(1ٔ)"وٌضاعؾ لوتكم لال البٌضاوي:أي:" 

ٌَِزْدكُْم وفً لوله تعالى: تِكُْم{ ]هود : }َو ةً إِلَى لُوَّ  وجوه: [ٕ٘لُوَّ
                                                                                                                                                                               

 .ٕٓٗ/ٕالكشاؾ: (ٔ)
 .1ٖ٘/٘ٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .2٘/ٖمعانً المرآن: (ٖ)
 .2ٕٕالتفسٌر المٌسر:(ٗ)
 .1ٖٔ/ٖتفسٌر البٌضاوي: (٘)
 .1ٖ٘/٘ٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .ٕ٘ٗٓ/ٙ(:ص5ٙٔٓٔ، وتفسٌر ابن ابً حاتم)22ٗ/ٕانظر: النكت والعٌون:  (2)
 .ٕ٘ٗٓ/ٙ(:ص5ٙٔٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (1)
 .ٕ٘ٗٓ/ٙ(:ص5ٕٙٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (5)
 .ٕ٘ٗٓ/ٙ(:ص5ٕٙٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٓٔ)
 .ٕ٘ٗٓ/ٙ(:ص5ٖٙٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔٔ)
 .22ٗ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٕٔ)
 .22ٗ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٖٔ)
 .2٘/ٖمعانً المرآن: (ٗٔ)
 .والولار السكٌنة من وهما الهدى، من لرٌب الدل: الصحاح وفً. الدل من «مدلٌن وكانوا» لوله(٘ٔ)
 .ٕٓٗ/ٕالكشاؾ: (ٙٔ)
 .2ٕٕالتفسٌر المٌسر:(2ٔ)
 .1ٖٔ/ٖتفسٌر البٌضاوي: (1ٔ)
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 .(ٔ)شدة إلى شدتن ، لاله مجاهد :أحدها : ٌعنً
وذكر لنا أنه إنما ، جعل لهم لوة فلو أنهم أطاعوه زادهم لوة إلى لوتهم ولال ابن زٌد:" 
إن  ، لال: إنه لد كان انمطع النسل عنهم سنٌن، فمال هود لهم:{وٌزدكم لوة إلى لوتكم}لٌل لهم: 

 .(ٕ)" آمنتم باهلل أحٌا هللا ببلدكم ورزلكم المال والولد، ألن ذلن من الموة
 .(ٖ)"ٌجوز أن ٌكون: وٌزدكم لوة فً أبدانكم لال الزجاج:" 

 .(ٗ)الثانً : خصباً إلى خصبكم ، لاله الضحان
 . (٘)علً بن عٌسىعن  حكاه الماورديالثالث : عزاً إلى عزكم بكثرة عددكم وأموالكم ، 

 . (ٙ)الرابع : أنه ولد الولد ، لاله عكرمة
 .(2)أفاده الماوردي ٌزدكم لوة فً إٌمانكم إلى لوتكم فً أبدانكم. والخامس:
 .(1)حكاه الزمخشري .أراد الموة فً المالالسادس: 

 .(5)الموة على النكاحالسابع: أراد 
 .(ٓٔ)"نسابهملٌل: حبس عنهم المطر ثبلث سنٌن وعممت أرحام و لال الزمخشري:"

لٌل حبس هللا عنهم المطر وأعمم أرحام نسابهم ثبلثٌن سنة فوعدهم هود  لال البٌضاوي:" 
 .(ٔٔ)"علٌه السبلم على اإلٌمان والتوبة بكثرة األمطار وتضاعؾ الموة بالتناسل

أنه وفد على معاوٌة، فلما خرج تبعه بعض :"عن الحسن بن على رضى هللا عنهما  
رجل ذو مال وال ٌولد لً، فعلمنً شٌبا لعل هللا ٌرزلنً ولدا، فمال: علٌن حجابه فمال: إنى 

باالستؽفار، فكان ٌكثر االستؽفار حتى ربما استؽفر فً ٌوم واحد سبعمابة مرة، فولد له عشرة 
بنٌن، فبلػ ذلن معاوٌة فمال: هبل سؤلته مم لال ذلن، فوفد وفدة أخرى، فسؤله الرجل فمال: ألم 

تِكُم{تسمع لول هود  ةً إِلَى لُوَّ ٌَِزْدكُْم لُوَّ علٌه السبلم }َو
}َوٌُْمِدْدكُْم  :ولول نوح علٌه السبلم ، (ٕٔ)

بِؤَْمَواٍل َوبَِنٌن{
(ٖٔ)"(ٔٗ). 

وال تُعرضوا عما دعوتكم إلٌه  ، أي:"[ٕ٘}َواَل تَتََولَّْوا ُمْجِرِمٌَن{ ]هود : لوله تعالى: 
ٌن على إجرامكم  .(٘ٔ)"مصّرِ

وال تعرضوا عنى وعما أدعوكم إلٌه وأرؼبكم فٌه مجرمٌن  الزمخشري:أي:"لال 
 .(ٙٔ)"مصرٌن على إجرامكم وآثامكم

ٌمول: وال تدبروا عما أدعوكم إلٌه من توحٌد هللا، والبراءة من األوثان  لال الطبري:" 
 .(2ٔ)"ٌعنً: كافرٌن باهلل {،مجرمٌن}واألصنام 
 الفوابد:

                                                             
 .ٕ٘ٗٓ/ٙ(:ص5ٙٗٓٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٔ)
 . ]مختصرا[ٕ٘ٗٓ/ٙ(:ص5ٙ٘ٓٔ، وابن ابً حاتم)5ٖ٘/٘ٔ(:ص1ٕٙٙٔأخرجه الطبري) (ٕ)
 . 2٘/ٖمعانً المرآن:(ٖ)
 .22ٗ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٗ)
 .22ٗ/ٕانظر: النكت والعٌون: (٘)
 .ٕ٘ٗٓ/ٙ(:ص5ٙٙٓٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٙ)
 .22ٗ/ٕانظر: النكت والعٌون: (2)
 .ٕٓٗ/ٕانظر: الكشاؾ: (1)
 .ٕٓٗ/ٕانظر: الكشاؾ: (5)
 . ٕٓٗ/ٕالكشاؾ:(ٓٔ)
 .1ٖٔ/ٖتفسٌر البٌضاوي: (ٔٔ)
 .[ٕ٘]هود : (ٕٔ)
 .[ٕٔ]نوح : (ٖٔ)
 . ٕٓٗ/ٕالكشاؾ:(ٗٔ)
 .2ٕٕالتفسٌر المٌسر:(٘ٔ)
 . ٕٓٗ/ٕالكشاؾ:(ٙٔ)
 .ٖٓٙ/٘ٔتفسٌر الطبري: (2ٔ)
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فبسببهما تهطل األمطار المتتابعة، وتحصل الخٌرات،  ،فضل االستؽفار ووجوب التوبة -ٔ
 وٌزٌدهم ربهم لوة إلى لوتهم

تمدٌم االستؽفار على التوبة مشعر بؤن العبد إذا لم ٌعترؾ أوال بذنبه ال ٌمكنه أن ٌتوب  -ٕ
 منه

 
 المرآن

({ ٖ٘لَْوِلَن َوَما نَْحُن لََن بُِمْإِمنٌَِن ) }لَالُوا ٌَا هُوُد َما ِجئْتَنَا بِبٌَِّنٍَة َوَما نَْحُن بِتَاِرِكً آِلَهتِنَا عَنْ 
 [ٖ٘]هود : 
 التفسٌر:

لالوا: ٌا هود ما جبتنا بحجة واضحة على صحة ما تدعونا إلٌه، وما نحن بتاركً آلهتنا التً 
لٌن لن فٌما تدَّعٌه.  نعبدها من أجل لولن، وما نحن بمصّدِ

ٌَا هُوُد َما ِجبْتََنا بِبَ لوله تعالى:  لالوا: ٌا هود ما جبتنا بحجة  ، أي:"[ٌِّٖ٘نٍَة{ ]هود : }لَالُوا 
 .(ٔ)"واضحة على صحة ما تدعونا إلٌه

بحجة تدل على صحة دعوان وهو لفرط عنادهم وعدم اعتدادهم  لال البٌضاوي:أي:" 
 .(ٕ)"بما جاءهم من المعجزات

 .(ٖ)"صادرٌن عن لولن ،بتاركً عبادتهم لال الطبري:أي:" 
وما نحن بتاركً  ، أي:"[ٖ٘}َوَما نَْحُن ِبتَاِرِكً آِلَهتَِنا َعْن لَْوِلَن{ ]هود : لوله تعالى: 

 .(ٗ)"آلهتنا التً نعبدها من أجل لولن
بحجة تدل على صحة دعوان وهو لفرط عنادهم وعدم اعتدادهم  لال البٌضاوي:أي:" 

 .(٘)"بما جاءهم من المعجزات

 .(ٙ)"ٌمول: وما نحن بتاركً آلهتنا، ٌعنً: لمولن: أو من أجل لولن لال الطبري:" 
أي: ال نترن عبادة آلهتنا لمجرد لولن، الذي ما ألمت علٌه بٌنة  لال السعدي:" 
 .(2)"بزعمهم
لٌن لن فٌما  ، أي:"[ٖ٘}َوَما نَْحُن لََن بُِمْإِمنٌَِن{ ]هود : لوله تعالى:  وما نحن بمصّدِ
 .(1)"تدَّعٌه
ٌمول: لالوا: وما نحن لن بما تدعً من النبوة والرسالة من هللا إلٌنا  الطبري:"لال  
لٌن  .(5)"بمصّدِ
 .(ٓٔ)"لال: بمصدلٌن {،بمإمنٌن"}عن سعٌد، بن جبٌر لوله:  
وهذا تؤٌٌس منهم لنبٌهم، هود علٌه السبلم، فً إٌمانهم، وأنهم ال ٌزالون  لال السعدي:" 

 .(ٔٔ)"فً كفرهم ٌعمهون
 .(ٕٔ)"إلناط له من اإلجابة والتصدٌك {:وما نحن لن بمإمنٌن} البٌضاوي:"لال  
 الفوابد:

                                                             
 .2ٕٕالتفسٌر المٌسر:(ٔ)
 .1ٖٔ/ٖتفسٌر البٌضاوي: (ٕ)
 .ٖٓٙ/٘ٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .2ٕٕالتفسٌر المٌسر:(ٗ)
 .1ٖٔ/ٖتفسٌر البٌضاوي: (٘)
 .ٖٓٙ/٘ٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .1ٖٕتفسٌر السعدي: (2)
 .2ٕٕالتفسٌر المٌسر:(1)
 .ٖٓٙ/٘ٔتفسٌر الطبري: (5)
 .ٕٙٗٓ/ٙ(:ص5ٙ2ٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٓٔ)
 .1ٖٕتفسٌر السعدي: (ٔٔ)
 .1ٖٔ/ٖتفسٌر البٌضاوي: (ٕٔ)
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 ٌان مدى مجاحدة ومكابرة المشركٌن فً كل زمان ومكان. -ٔ
أن دالبل النبوة من أعظم الوسابل التً ٌثبت بها الدٌن، فإن اإلنسان إذا عرؾ دالبل  -ٕ

 فإن ما ٌترتب على ذلن ٌعتبر من أعظم الحجة، ٌترتب نبوة النبً ملسو هيلع هللا ىلص وأنه رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص
علٌه صدق الرسول، وٌترتب على صدق الرسول صحة الدٌن، وٌترتب علٌه صحة كل 
التفصٌبلت الواردة فً الدٌن فً المرآن وسنة النبً ملسو هيلع هللا ىلص، فلهذا ٌنبؽً أن ٌدرن اإلنسان 

سبلم ابن تٌمٌة رحمه هللا أن نبوة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص وأن رسالته دالبل النبوة، ولد ذكر شٌخ اإل
 تدل علٌها أدلة كثٌرة ربما تصل إلى أكثر من ألؾ دلٌل، وأبلػ ذلن وأعظم ذلن المرآن.

لال إذ ن الذٌن كانت آٌات نبوتهم خفٌة، ٌاألنبٌاء والمرسلكان من  -علٌه السبلم-أن هود -ٖ
 [.ٖ٘بِبٌَِّنٍَة َوَما نَْحُن بِتَاِرِكً آِلَهتِنَا َعْن لَْوِلَن{ ]هود: له لومه: }َما ِجبْتَنَا

حتى إن من أخفى آٌات الرسل آٌات هود، حتى  "ٌمول شارح العمٌدة الطحاوٌة: 
ومع هذا فبٌنته من أوضح البٌنات لمن وفمه هللا  {ببٌنة ٌا هود ما جبتنا}لال له لومه: 

إنً أشهد هللا واشهدوا أنً بريء مما تشركون{ }من لتدبرها، ولد أشار إلٌه بموله: }
دونه فكٌدونً جمٌعا ثم ال تنظرونً{ }إنً توكلت على هللا ربً وربكم ما من دابة إال 

فهذا من أعظم اآلٌات: أن رجبل ، (ٔ) هو آخذ بناصٌتها إن ربً على صراط مستمٌم{
وار، بل هو واثك واحدا ٌخاطب أمة عظٌمة بهذا الخطاب، ؼٌر جزع وال فزع وال خ

بما لاله، جازم به، فؤشهد هللا أوال على براءته من دٌنهم وما هم علٌه، إشهاد واثك به 
معتمد علٌه، معلم لمومه أنه ولٌه وناصره وؼٌر مسلط لهم علٌه. ثم أشهدهم إشهاد 
مجاهر لهم بالمخالفة أنه بريء من دٌنهم وآلهتهم التً ٌوالون علٌها وٌبذلون دماءهم 

الهم فً نصرتهم لها، ثم أكد ذلن علٌهم باالستهانة لهم واحتمارهم وازدرابهم ولو  وأمو
ٌجتمعون كلهم على كٌده وشفاء ؼٌظهم منه، ثم ٌعاجلونه وال ٌمهلونه، لم ٌمدروا على 

ذلن إال ما كتبه هللا علٌه. ثم لرر دعوتهم أحسن تمرٌر، وبٌن أن ربه تعالى وربهم الذي 
ه ووكٌله المابم بنصره وتؤٌٌده، وأنه على صراط مستمٌم، فبل ٌخذل نواصٌهم بٌده هو ولٌ

 .(ٕ)"من توكل علٌه وألر به، وال ٌشمت به أعداءه
 

 المرآن
ا تُشْ  َ َواْشَهُدوا أَنًِّ بَِريٌء ِمم  ِركُوَن }إِْن نَمُوُل إاِل  اْعتََراَن بَْعُض آِلَهتِنَا بِسُوٍء لَاَل إِّنًِ أُْشِهُد ّللا 

 [ٗ٘]هود : ({ ٗ٘)
 التفسٌر:

ما نمول إال أن بعض آلهتنا أصابن بجنون بسبب نهٌن عن عبادتها. لال لهم: إنً أُشهد هللا على 
  .ما ألول، وأُشهدكم على أننً بريء مما تشركون

ما نمول إال أن  ، أي:"[ٗ٘}إِْن نَمُوُل إِالَّ اْعتََراَن بَْعُض آِلَهتِنَا بِسُوٍء{ ]هود : لوله تعالى: 
 .(ٖ)"بعض آلهتنا أصابن بجنون بسبب نهٌن عن عبادتها

بجنون  {بعض آلهتنا بسوء، }ٌعروه إذا أصابه ،أصابن من عراه :أي لال البٌضاوي:" 
 .(ٗ)"لسبن إٌاها وصدن عنها ومن ذلن تهذي وتتكلم لخرافات

هم لالوا له، إذ نصح وهذا خبر من هللا تعالى ذكره، عن لول لوم هود: أن لال الطبري:" 
لهم ودعاهم إلى توحٌد هللا وتصدٌمه، وخلع األوثان والبراءة منها: ال نترن عبادة آلهتنا، وما 

ها والنهً عن عبادتها، أنه أصابن منها خبٌَل من جنون  .(٘)"نمول إال أن الذي حملن على ذّمِ

                                                             
 .ٙ٘ - ٗ٘: اآلٌات هود سورة(ٔ)
 .2ٗ:الدمشمً الصالحً األذرعًشرح الطخاوٌة،  (ٕ)
 .1ٕٕالتفسٌر المٌسر:(ٖ)
 .1ٖٔ/ٖتفسٌر البٌضاوي: (ٗ)
 .ٖٓٙ/٘ٔتفسٌر الطبري: (٘)
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ٌمولون: نخشى أن ٌصٌبن من آلهتنا سوء، وال نحب أن تعترٌن،  لال الضحان:" 
 .(ٔ)"ٌمولون: ٌصٌبن منها سوء

 .(ٕ)"ما نمول إال مسن بعض أصنامنا بجنون، بسبن إٌاها أي: لال الزجاج:" 
 .(ٖ)"ٌمولون: اختلَط عملن فؤصابن هذا مما صنعت بن آلهتنا لال ابن زٌد:" 
، لال: تصٌبن آلهتنا {اعتران بعض آلهتنا بسوء إن تمول إال"}عن ابن عباس لوله:  
 .(ٗ)"بالجنون
 .(٘)"، لال: أصابتن األوثان بجنون{اعتران بعض آلهتنا بسوء"}عن مجاهد:  
، لال: إنما تصنع هذا بآلهتنا {إن نمول إال اعتران بعض آلهتنا بسوء"}عن لتادة لوله:  

 .(ٙ)"أنها أصابتن بسوء
ا تُْشِركُوَن{ ]هود : }لَاَل إِنًِّ لوله تعالى: َ َواْشَهُدوا أَنًِّ بَِريٌء ِممَّ لال  ، أي:"[ٗ٘أُْشِهُد َّللاَّ

 .(2)"لهم: إنً أُشهد هللا على ما ألول، وأُشهدكم على أننً بريء مما تشركون
وأشهدكم أًٌضا أٌها الموم، أنً  فمال هود لهم: إنً أشهد هللا على نفسً لال الطبري:" 

 .(1)"عبادة هللا بريء مما تشركون فً
أجاب به عن ممالتهم الحمماء بؤن أشهد هللا تعالى على براءته من  لال البٌضاوي:" 

 .(5)"آلهتهم وفراؼه عن إضرارهم تؤكٌدا لذلن وتثبٌتا له، وأمرهم بؤن ٌشهدوا علٌه استهانة بهم
وسمى األصنام شركاءهم من حٌث أن لهم نسبة إلٌهم بتسمٌتهم إٌاهم  لال أبو حٌان:" 

 .(ٓٔ)"آلهة وشركاء هللا تعالى
 فإن لٌل: كٌؾ لال للمشركٌن: }واشهدوا{ وال شهادة لهم؟  لال السمعانً:" 

 .(ٔٔ)"للنا: هذا مذكور على طرٌك المبالؽة فً الحجة، ال على طرٌك إثبات الشهادة لهم
 

 المرآن
 [٘٘({ ]هود : ُ٘٘دونِِه فَِكٌُدوِنً َجِمٌعًا ثُم  اَل تُْنِظُروِن )}ِمْن 
 التفسٌر:

ِمن دون هللا من األنداد واألصنام، فانظروا واجتهدوا أنتم وَمن زعمتم من آلهتكم فً إلحاق 
 .الضرر بً، ثم ال تإخروا ذلن طرفة عٌن

 .(ٕٔ)"من األنداد واألصنام ِمن دون هللا ، أي:"[٘٘}ِمْن ُدونِِه{ ]هود : لوله تعالى: 
 .(ٖٔ)"ٌعنً: األوثان لال البؽوي:" 
 .(ٗٔ)"من إشراككم آلهة من دونه :أي لال النسفً:" 

فانظروا واجتهدوا أنتم وَمن زعمتم من  ، أي:"[٘٘}فَِكٌُدوِنً َجِمٌعًا{ ]هود : لوله تعالى:  
 .(ٔ)"آلهتكم فً إلحاق الضرر بً

                                                             
 .ٕٖٙ/٘ٔ(:ص1ٕ2ٙٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔ)
 . 2٘/ٖمعانً المرآن:(ٕ)
 .ٕٖٙ/٘ٔ(:ص1ٕ22ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٖ)
 .ٕٖٙ/٘ٔ(:ص1ٕ2ٕٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٗ)
 .ٖٔٙ/٘ٔ(:ص1ٕٙ2ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (٘)
 .ٕٖٙ/٘ٔ(:ص1ٕ2ٗٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٙ)
 .1ٕٕالتفسٌر المٌسر:(2)
 .ٖٓٙ/٘ٔتفسٌر الطبري: (1)
 .1ٖٔ/ٖتفسٌر البٌضاوي: (5)
 .ٕٕ٘/٘البحر المحٌط: (ٓٔ)
 .ٖٙٗ/ٕتفسٌر السمعانً: (ٔٔ)
 .1ٕٕالتفسٌر المٌسر:(ٕٔ)
 .1ٖٔ/ٗتفسٌر البؽوي: (ٖٔ)
 .2ٙ/ٕتفسٌر النسفً: (ٗٔ)
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 .(ٕ)"ٌمول: فاحتالوا أنتم جمًٌعا وآلهتكم فً ضري ومكروهً لا ل الطبري:" 
 .(ٖ)"فكٌدونً أنتم ومن معكم جمٌعا :أي {،فكٌدونً جمٌعا"}عن ابن إسحاق، لوله:  

احتٌال بشر. وهذا المول معجزة لهود صلوات هللا علٌه فإنه «: الكٌد» لال السمعانً :"
أمرهم أن ٌحتالوا بكل حٌلة إلٌصال مكروه إلٌه، ومنعهم هللا تعالى عن ذلن فلم ٌمدروا علٌه، 

ٌْكُْم }فَؤَْجِمعُوا أَْمَركُْم َوشَُرَكاَءكُْم ثُمَّ اَل ٌَكُْن أَْمُركُْم عَ «: ٌونس»وهذا مثل لول نوح فً سورة  لَ
ًَّ َواَل تُْنِظُروِن{ ]ٌونس :  ةً ثُمَّ اْلُضوا إِلَ  .(ٗ)" [2ٔؼُمَّ

 .(٘)"ثم ال تإخروا ذلن طرفة عٌن ، أي:"[٘٘}ثُمَّ اَل تُْنِظُروِن{ ]هود : لوله تعالى: 
ٌمول: ثم ال تإخرون ذلن، فانظروا هل تنالوننً أنتم وهم بما زعمتم أن  لا ل الطبري:" 

 .(ٙ)"آلهتكم نالتنً به من السوء؟
من ؼٌر إنظار، فإنى ال أبالى بكم وبكٌدكم، وال أخاؾ معرتكم  لال الزمخشري:أي:" 

وال وإن تعاونتم على وأنتم األلوٌاء الشداد، فكٌؾ تضرنً آلهتكم، وما هً إال جماد ال تضر 
 .(2)"تنفع، وكٌؾ تنتمم منى إذا نلت منها وصددت عن عبادتها، بؤن تخبلنى وتذهب بعملً

وهم األعداء الذٌن لهم السطوة والؽلبة، وٌرٌدون إطفاء ما معه من النور،  لال السعدي:" 
بؤي طرٌك كان، وهو ؼٌر مكترث منهم، وال مبال بهم، وهم عاجزون ال ٌمدرون أن ٌنالوه 

 .(1)"سوء، إن فً ذلن آلٌات لموم ٌعملونبشًء من ال
وأن ٌجتمعوا على الكٌد فً إهبلكه من ؼٌر إنظار حتى إذا اجتهدوا  لال البٌضاوي:أي:" 

فٌه ورأوا أنهم عجزوا عن آخرهم وهم األلوٌاء األشداء أن ٌضروه لم ٌبك لهم شبهة أن آلهتهم 
التً هً جماد ال ٌضر وال ٌنفع ال تتمكن من إضراره انتماما منه، وهذا من جملة معجزاته فإن 

فٌر من الجبابرة الفتان العطاش إلى إرالة دمه بهذا الكبلم لٌس إال لثمته مواجهة الواحد الجم الؽ
 .(5)"باهلل وتثبطهم عن إضراره لٌس إال بعصمته إٌاه

عن دمحم بن مهاجر لال: كان عمر جالسا وهو ٌشك علٌه الجلوس فكان متكبا وعنده  
بنً عم أسؤلكم صنع أما ٌومبذ سعٌد، بن خالد، وعنبسة بن سعٌد، وأناس من بنً عمه فمال: ٌا 

لكم كذا لالوا بلى لال سعٌد، بن خالد، وكانت فٌه أعرابٌة وهللا إنن لترٌد أمرا ال تناله حتى تنال 
لال: فمال عنبسة بن سعٌد،  {،فكٌدونً جمٌعا ثم ال تنظرون} السماء لال: فاستوى لاعدا ثم لال:

لكنً وهللا ما لكم فٌه إال كالرجل فً ٌا أمٌر المإمنٌن أما لنا لرابة أما لنا حك لال: بلى و
 .(ٓٔ)"حضرموت راعً ؼنم لال: فلما سمعوها افترلوا ولحموا بمنازلهم

 :[٘٘-ٗ٘اآلٌتٌن:] فوابد
 موالؾ أهل اإلٌمان واحدة فما لال نوح لمومه متحدٌا لهم لاله هود لمومه. -ٔ
 :(ٔٔ)الخوؾ أنواعه ثبلثةأن  -ٕ
 والمطلوب فٌه: ،ٌصٌبن بما ٌشاءهو الخوؾ من هللا عز وجل أن وخوؾ واجب:  - أ

أن ٌحملن على فعل المؤمورات، واجتناب المنهٌات والمحظورات. وهذا الخوؾ 
ٌجب أن ٌكون ممترنا بالرجاء والمحبة؛ بحٌث ال ٌكون خوفا باعثا على المنوط من 

                                                                                                                                                                               
 .1ٕٕالتفسٌر المٌسر:(ٔ)
 .ٖٔٙ/٘ٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .2ٕٗٓ/ٙ(:ص52ٕٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٖ)
 .ٖٙٗ/ٕتفسٌر السمعانً: (ٗ)
 .1ٕٕالتفسٌر المٌسر:(٘)
 .ٖٔٙ/٘ٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .ٗٓٗ/ٕالكشاؾ: (2)
 .1ٖٕتفسٌر السعدي: (1)
 .1ٖٔ/ٖتفسٌر البٌضاوي: (5)
 .ٕٙٗٓ/ٙ(:ص52ٔٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٓٔ)
 واألجوبة واألسبلةوما بعدها،  2ٙ:للفوزان واإلرشاد. 15ٗ: حسن بن الرحمن عبد للشٌخ المجٌد فتح انظر: (ٔٔ)
 .2ٕٔ-ٕ٘ٔ، والمفٌد فً مهمات التوحٌد: 5ٖ:األطرم صالح للشٌخ العمٌدة فً
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رحمة هللا، أو الٌؤس من روح هللا عز وجل؛ فالمإمن ٌسٌر إلى هللا بٌن الخوؾ 
ث ال ٌذهب مع الخوؾ فمط حتى ٌمنط من رحمة هللا، وال ٌذهب مع والرجاء؛ بحٌ

الرجاء فمط حتى ٌؤمن من مكر هللا؛ ألن المنوط من رحمة هللا، واألمن من مكر هللا 
ِ إِالَّ اْلمَْوُم اْلَخاِسُروَن{  ِ فَبل ٌَؤَْمُن َمْكَر َّللاَّ ٌنافٌان التوحٌد. لال تعالى: }أَفَؤَِمنُوا َمْكَر َّللاَّ

ِ إِالَّ اْلمَْوُم اْلَكافُِروَن{ 55عراؾ: ]األ ٌْؤَُس ِمْن َرْوحِ َّللاَّ [ ، ولال تعالى: }ِإنَّهُ ال ٌَ
الُّوَن{ ]الحجر: 12]ٌوسؾ:  [ ، ولال تعالى: }َوَمْن ٌَْمنَطُ ِمْن َرْحَمِة َربِِّه إِالَّ الضَّ
٘ٙ](ٔ). 
كاألسد خوؾ طبٌعً: وهو الخوؾ مما ٌخاؾ منه طبعا؛ كالخوؾ من السبع،  - ب

ونحوه، والعدو المبؽت، وؼٌر ذلن، مع اعتماد أن النفع والضر بٌد هللا وحده. وهذا 
الخوؾ مباح، وهو ؼٌر مذموم. ولد ولع لموسى علٌه السبلم، ٌمول تعالى حاكٌا 

نًِ ِمَن اْلمَْوِم الظَّاِلِمٌَن{ ]المصص  [.ٕٔ: عنه: }فََخَرَج ِمْنَها َخابًِفا ٌَتََرلَُّب لَاَل َرّبِ نَّجِ
 الخوؾ المحرم: وهو لسمان: - ت
وهو:  ،األول: الخوؾ السري "االعتمادي"، وسمً اعتمادٌا ألن محله الملب -

الخوؾ من ؼٌر هللا أن ٌإثر فٌه، أو ٌصٌبه لما ال ٌمدر علٌه إال هللا عز وجل؛ 
من مرض، أو منع رزق، أو إصابة بفمر، أو نحو ذلن بمدرته ومشٌبته، كما 

ود علٌه السبلم إنهم لالوا له: }إِْن َنمُوُل إِالَّ اْعتََراَن بَْعُض لال هللا عن لوم ه
ا تُْشِركُوَن{ ]هود:  َ َواْشَهُدوا أَّنًِ َبِريٌء ِممَّ  .[ٗ٘آِلَهتِنَا بُِسوٍء لَاَل إِنًِّ أُْشِهُد َّللاَّ

  الٌجوز. وهذا الخوؾ حرام
الواجب،  الثانً: الخوؾ العملً: وهو الخوؾ من الناس المإدي إلى ترن -

 .وٌنافً كال التوحٌد، أوالمإدي إلى عمل المحرم

 وهذا الخوؾ حرام، وهو خوؾ أصؽر.
ودلٌله: لول هللا عز وجل: }الَِّذٌَن لَاَل لَُهُم النَّاُس إِنَّ النَّاَس لَْد َجَمعُوا لَكُْم 

ُ َونِْعَم اْلوَ  [ ؛ 2ِٖٔكٌُل{ ]آل عمران: فَاْخَشْوهُْم فََزاَدهُْم إٌَِمانًا َولَالُوا َحْسبُنَا َّللاَّ
فاخشوهم: أي واتركوا الجهاد، وٌشهد لهذا المسم أٌضا لوله ملسو هيلع هللا ىلص: "إن هللا تعالى 
ٌمول للعبد ٌوم المٌامة: ما منعن إذ رأٌت المنكر أن ال تؽٌره؟ فٌمول: رب خشٌة 

 .(ٕ)الناس؛ فٌمول: إٌاي كنت أحك أن تخشى" 
 المرآن
ِ َربًِّ َوَربِّكُْم َما ِمْن َداب ٍة إاِل  ُهَو آِخذٌ بِنَاِصٌَتَِها إِن  َربًِّ َعلَى ِصَراٍط مُ }إِنًِّ  ْستَِمٌٍم تََوك ْلُت َعلَى ّللا 
 [ٙ٘({ ]هود : ٙ٘)

 التفسٌر:
إنً توكلت على هللا ربً وربكم مالن كل شًء والمتصرؾ فٌه، فبل ٌصٌبنً شًء إال بؤمره، 

كل شًء، فلٌس من شًء ٌِدبُّ على هذه األرض إال وهللا مالكه، وهو فً  وهو المادر على
سلطانه وتصرفه. إن ربً على صراط مستمٌم، أي عدل فً لضابه وشرعه وأمره. ٌجازي 

 المحسن بإحسانه والمسًء بإساءته.
ِ َربًِّ َوَربِّكُْم{ ]هود : لوله تعالى:  نً توكلت على هللا إ ، أي:"[ٙ٘}إِنًِّ تََوكَّْلُت َعلَى َّللاَّ

ربً وربكم مالن كل شًء والمتصرؾ فٌه، فبل ٌصٌبنً شًء إال بؤمره، وهو المادر على كل 
 .(ٖ)"شًء

ٌمول: إنً على هللا الذي هو مالكً ومالككم، والمٌِّم على جمٌع خلمه،  لال الطبري:" 
 .(ٔ)"توكلت من أن تصٌبونً، أنتم وؼٌركم من الخلك بسوء

                                                             
 .2ٓ-5ٙص الفوزان صالح للشٌخ االعتماد صحٌح إلى اإلرشاد انرظ: (ٔ)
 والنهً بالمعروؾ األمر باب الفتن، كتاب السنن، فً ماجه وابن ،22 ،5ٕ ،2ٕ/ ٖ مسنده فً حمدأ أخرجه(ٕ)
 .1ٔٗٔ رلم الجامع صحٌح فً األلبانً الشٌخ وصححه. المنكر عن
 .1ٕٕالتفسٌر المٌسر:(ٖ)
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أنكم وإن بذلتم ؼاٌة وسعكم لن تضرونً فإنً متوكل على هللا  :المعنى لال البٌضاوي:" 
 .(ٕ)"واثك بكبلءته وهو مالكً ومالككم ال ٌحٌك بً ما لم ٌرده، وال تمدرون على ما لم ٌمدره

ٌَتَِها{ ]هود : لوله تعالى:  فلٌس من شًء ٌِدبُّ  ، أي:"[ٙ٘}َما ِمْن َدابٍَّة إِالَّ هَُو آِخذٌ بَِناِص
 .(ٖ)"على هذه األرض إال وهللا مالكه، وهو فً سلطانه وتصرفه

فإنه لٌس من شًء ٌدب على األرض، إال وهللا مالكه، وهو فً لبضته  لال الطبري:" 
 .(ٗ)"وسلطانه. ذلٌٌل له خاضعٌ 

 .(٘)"هً فً لبضته، وتنالها بما تشاء لدرته :أي لال الزجاج:" 
إال وهو مالن لها لادر علٌها ٌصرفها على ما ٌرٌد بها واألخذ  :أي لال البٌضاوي:" 

 .(ٙ)"بالنواصً تمثٌل لذل
ما من دابة إال هو }أنه لال فً لوله:  :"عن صفوان بن عمرو، عن ٌفع بن عبد الكبلعً 

لال: فٌؤخذ بنواصً عباده فٌلٌن للمإمن حتى ٌكون  {،آخذ بناصٌتها إن ربً على صراط مستمٌم
 .(2)"لهم ألٌن من الوالد بولده، وٌمال للكافر: ما ؼرن بربن الكرٌم

إن ربً عدل فً لضابه  ، أي:"[ٙ٘}إِنَّ َربًِّ َعلَى ِصَراٍط ُمْستَِمٌٍم{ ]هود : لوله تعالى: 
 .(1)"وشرعه وأمره. ٌجازي المحسن بإحسانه والمسًء بإساءته

 .(5)"ال ٌضٌع عنده معتصم وال ٌفوته ظالم ،أنه على الحك والعدل :أي لال البٌضاوي:" 
ٌمول: إن ربً على طرٌك الحك، ٌجازي المحسن من خلمه بإحسانه  لال الطبري:" 

 .(ٓٔ)"والمسًء بإساءته، ال ٌظلم أحًدا منهم شٌبًا وال ٌمبل منهم إال اإلسبلم واإلٌمان به
 هو سبحانه وإن كانت لدرته تنالها بما شاء، فهو ال ٌشاء إال :أي لال الزجاج:" 
 .(ٔٔ)"العدل
 .(ٕٔ)"، الحكّ {إن ربً على صراط مستمٌم"}عن مجاهد:  

 هذا جواب منه عن ممالتهم وهو ٌتضمن جملة أمور: لال المراؼً:" 
 ( البراءة من إشراكهم الذي الترفوه وال حمٌمة له.ٔ)
 نه بؤنه على بٌنة من ربه.( إشهاد هللا على ذلن ثمة مٕ)
( إشهادهم أٌضا على ذلن إعبلما منه بعدم مباالته بهم وبما ٌزعمون من لدرة شركابهم على ٖ)

 إٌذابه وضرره:
 ( طلبه منهم أن ٌجمعوا كلهم على الكٌد له واإلٌماع به ببل إمهال وال تؤخٌر إن استطاعوا.ٗ)

آلهتهم، ولد صدرت مثل هذه الممالة عن وفى هذا دلٌل واضح على أنه ال ٌخافهم وال ٌخاؾ 
فؤجمعوا أمركم وشركاءكم ثم ال ٌكن أمركم علٌكم ؼمة ثم الضوا إلً »نوح علٌه السبلم إذ لال 

 « .لل ادعوا شركاءكم ثم كٌدون فبل تنظرون»كما لمن هللا نبٌه مثل هذا بموله « وال تنظرون
ذالنهم إلى ربه وربهم، ومالن أمره ( عدم الخوؾ منهم ومن آلهتهم، إذ وكل أمر حفظه وخ٘)

وأمرهم، المتصرؾ فى كل مادب على وجه األرض والمسخر له وهو سبحانه مطلع على أمور 

                                                                                                                                                                               
 .ٖٖٙ/٘ٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .1ٖٔ/ٖتفسٌر البٌضاوي: (ٕ)
 .1ٕٕالتفسٌر المٌسر:(ٖ)
 .ٖٖٙ/٘ٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .1٘/ٖمعانً المرآن: (٘)
 .1ٖٔ/ٖتفسٌر البٌضاوي: (ٙ)
 .2ٕٗٓ/ٙ(:ص52ٖٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (2)
 .1ٕٕالتفسٌر المٌسر:(1)
 .1ٖٔ/ٖتفسٌر البٌضاوي: (5)
 .ٖٗٙ/٘ٔتفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .1٘/ٖمعانً المرآن: (ٔٔ)
 . ٖٗٙ/٘ٔ(:ص1ٕ21ٔأخرجه الطبري)(ٕٔ)
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العباد، مجاز لهم بالثواب والعماب، كاؾ لمن اعتصم به، وهو ال ٌسلط أهل الباطل من أعدابه 
 .(ٔ)"على أهل الحك من رسله وال ٌفوته ظالم

 الفوابد:
 التوكل على هللا.فضٌلة  -ٔ
 تمرٌر مبدأ أن كل شًء فً الكون خاضع لتدبٌر هللا ال ٌخرج عما أراده له أو به. -ٕ
 

 المرآن
ٌَْركُْم َواَل تَُضرُّ  ٌْكُْم َوٌَْستَْخِلُف َربًِّ لَْوًما َغ ٌْئًا إِن  }فَِإْن تََول ْوا فَمَْد أَبْلَْغتُكُْم َما أُْرِسْلُت بِِه إِلَ ونَهُ َش

ٍء َحِفٌظٌ )َربًِّ َعلَ  ًْ  [4٘({ ]هود : 4٘ى كُّلِ َش

 التفسٌر:
فإن تُعرضوا عما أدعوكم إلٌه من توحٌد هللا وإخبلص العبادة له فمد أبلؽتكم رسالة ربً إلٌكم، 
ولامت علٌكم الحجة، وحٌث لم تإمنوا باهلل فسٌهلككم وٌؤتً بموم آخرٌن ٌخلفونكم فً دٌاركم 

ال تضرونه شٌبًا، إن ربً على كل شًء حفٌظ، فهو الذي وأموالكم، وٌخلصون هلل العبادة، و
 ٌحفظنً من أن تنالونً بسوء.

فإن تُعرضوا عما أدعوكم إلٌه من توحٌد هللا  ، أي:"[2٘}فَإِْن تََولَّْوا{ ]هود : لوله تعالى: 
 .(ٕ)"وإخبلص العبادة له

، ٌمول: فإن  {فإن تولوا}ٌمول تعالى ذكره مخبًرا عن لٌل هود لمومه:  لال الطبري:" 
 .(ٖ)"أدبروا معرضٌن عما أدعوهم إلٌه من توحٌد هللا وترن عبادة األوثان

 .(ٗ)"الكفار :ٌعنً {،فإن تولوا:"}عن ابن عباس 
ٌْكُْم{ ]هود : لوله تعالى:  فمد أبلؽتكم رسالة ربً  ، أي:"[2٘}فَمَْد أَْبلَْؽتُكُْم َما أُْرِسْلُت بِِه إِلَ

 .(٘)"إلٌكم، ولامت علٌكم الحجة
، وما على الرسول إال  {ما أرسلت به إلٌكم}أٌها الموم  {فمد أبلؽتكم} لال الطبري:أي:" 
 .(ٙ)"الببلغ 
فمد أدٌت ما علً من اإلببلغ وإلزام الحجة فبل تفرٌط منً وال  " :أيلال البٌضاوي:  

 .(2)"عذر لكم فمد أبلؽتكم ما أرسلت به إلٌكم
ٌَْركُْم{ ]هود : لوله تعالى:  وحٌث لم تإمنوا باهلل  ، أي:"[2٘}َوٌَْستَْخِلُؾ َرّبًِ لَْوًما َؼ

 .(1)"ن هلل العبادةفسٌهلككم وٌؤتً بموم آخرٌن ٌخلفونكم فً دٌاركم وأموالكم، وٌخلصو
دونه وٌخلصون  لال الطبري:أي:"  ٌهلككم ربً، ثم ٌستبدل ربً منكم لوًما ؼٌركم، ٌوّحِ
 .(5)"له العبادة
 .(ٓٔ)"ٌهلككم وٌخلك من هو أطوع له منكم ٌوحدونه وٌعبدونه :أي لال المرطبً:" 
استبناؾ بالوعٌد لهم بؤن هللا ٌهلكهم وٌستخلؾ لوما آخرٌن فً دٌارهم  لال البٌضاوي:" 

وأموالهم، أو عطؾ على الجواب بالفاء وٌإٌده المراءة بالجزم على الموضع كؤنه لٌل: وإن 
 .(ٔٔ)"تتولوا ٌعذرنً ربً وٌستخلؾ

                                                             
 .ٓ٘-5ٗ/ٕٔتفسٌر المراؼً: (ٔ)
 .1ٕٕالتفسٌر المٌسر:(ٕ)
 .ٖ٘ٙ/٘ٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .2ٕٗٓ/ٙ(:ص52ٗٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٗ)
 .1ٕٕالتفسٌر المٌسر:(٘)
 .ٖ٘ٙ/٘ٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .5ٖٔ/ٖتفسٌر البٌضاوي: (2)
 .1ٕٕالتفسٌر المٌسر:(1)
 .ٖ٘ٙ/٘ٔتفسٌر الطبري: (5)
 .ٖ٘/5تفسٌر المرطبً: (ٓٔ)
 .5ٖٔ/ٖتفسٌر البٌضاوي: (ٔٔ)
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 .(ٔ)"من بعد ستٌن سنة :«الخلؾ»"عن أبً سعٌد، الخدري لال:  
ٌْبًا{ ]هود : }َواَل لوله تعالى:  ونَهُ َش  .(ٕ)"ال تضرون هللا شٌباً بإشراككم، أي:"و[2٘تَُضرُّ
 .(ٖ)"من الضرر لال البٌضاوي:أي:" 
 .(ٗ)"بتولٌكم وإعراضكم :أي لال المرطبً:" 
ولد لٌل: ال ، ٌمول: وال تمدرون له على ضّر إذا أراد إهبلككم أو أهلككم لال الطبري:" 

 .(٘)"تنمصونه شٌبًا، ألنه سواء عنده كُنتم أو لم تكونوا ٌضره هبلككُم إذا أهلككم، ال
ٍء َحِفٌظٌ{ ]هود : لوله تعالى:  ًْ إنه سبحانه رلٌٌب على  ، أي:"[2٘}إِنَّ َربًِّ َعلَى كُّلِ َش

 .(ٙ)"كل شًء، وهو ٌحفظنً من شركم ومكركم
ٌحفظنً ٌمول: هو الذي ، ٌمول: إن ربً على جمٌع خلمه ذو حفظ وعلم لال الطبري:" 

 .(2)"من أن تنالونً بسوء
بمعنى البلم، فهو ٌحفظنً من أن تنالونً  {على، }لكل شً حافظ. :أي لال المرطبً:" 
 .(1)"بسوء
رلٌب فبل تخفى علٌه أعمالكم وال ٌؽفل عن مجازاتكم، أو حافظ  لال البٌضاوي:أي:" 

 .(5)"مستول علٌه فبل ٌمكن أن ٌضره شًء
 الفوابد:
 المصة كلها مسولة لذلن. تمرٌر التوحٌد إذ -ٔ
وحفظ  الذي حفظ ما خلمه، وأحاط علمه بما أوجده،وهو"«:  الحفٌظ»ومن اسمابه تعالى: -ٕ

ولطؾ بهم فً الحركات، والسكنات، ، أولٌاءه من ولوعهم فً الذنوب والهلكات
 . (ٓٔ)"وأحصى على العباد أعمالهم وجزاءها

 :(ٔٔ)ٌتضمن معنٌٌن« الحفٌظ»و

على عباده ما عملوه من خٌر، وشر، وطاعة، ومعصٌة، فإن علمه أحدهما: أنه لد حفظ 
محٌط بجمٌع أعمالهم ظاهرها، وباطنها ولد كتب ذلن فً اللوح المحفوظ، ووكل بالعباد 
مبلبكة كراماً كاتبٌن ٌعلمون ما تفعلون، فهذا المعنى من حفظه ٌمتضً إحاطة علم هللا 

ها فً اللوح المحفوظ، وفً الصحؾ التً بؤحوال العباد كلها ظاهرها، وباطنها، وكتابت
فً أٌدي المبلبكة، وعلمه بممادٌرها، وكمالها، ونمصها، وممادٌر جزابها فً الثواب 

 والعماب ثم مجازاته علٌها بفضله، وعدله.
والمعنً الثانً: من معنًٌ الحفٌظ: أنه تعالى الحافظ لعباده من جمٌع ما ٌكرهون 

فظه لجمٌع المخلولات بتٌسٌره لها ما ٌمٌتها وٌحفظ وحفظه لخلمه نوعان عام وخاص: ح
بنٌتها، وتمشً إلى هداٌته، وإلى مصالحها بإرشاده، وهداٌته العامة التً لال عنها: 

ٍء َخْلمَهُ ثُمَّ َهَدى{  ًْ هدى كل مخلوق إلى ما لدر له ولضى  :أي [ٓ٘]طه:}أَْعَطى كُلَّ َش
لمشرب، والمنكح، والسعً فً أسباب له من ضروراته وحاجاته، كالهداٌة للمؤكل، وا

ذلن، وكدفعه عنهم أصناؾ المكاره، والمضار، وهذا ٌشترن فٌه البر، والفاجر بل 

                                                             
 .2ٕٗٓ/ٙ(:ص52٘ٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔ)
 .5ٔ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٕ)
 .5ٖٔ/ٖتفسٌر البٌضاوي: (ٖ)
 .ٖ٘/5تفسٌر المرطبً: (ٗ)
 .ٖ٘ٙ/٘ٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .5ٔ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٙ)
 .ٖ٘ٙ/٘ٔتفسٌر الطبري: (2)
 .ٖ٘/5تفسٌر المرطبً: (1)
 .5ٖٔ/ٖتفسٌر البٌضاوي: (5)
 .1ٖٔتفسٌر أسماء هللا الحسنى للسعدي: (ٓٔ)
 الكافٌة وتوضٌح ،ٔٙ – 5٘:المبٌن الواضح الحك، و1ٗٔ-1ٖٔانظر: تفسٌر أسماء هللا الحسنى للسعدي/ (ٔٔ)

 .ٕٕٔ:الشافٌة
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الحٌوانات، وؼٌرها، فهو الذي ٌحفظ السماوات، واألرض أن تزوال، وٌحفظ الخبلبك 
 ِ ٌَْحفَظُونَهُ ِمْن أَْمِر َّللاَّ { ]الرعد : بنعمه، ولد وكل باآلدمً حفظة من المبلبكة الكرام } 

 ٌدفعون عنه كل ما ٌضره مما هو بصدد أن ٌضره لوال حفظ هللا. :[، أئٔ
والنوع الثانً: حفظه الخاص ألولٌابه سوى ما تمدم، بحفظهم عما ٌضر إٌمانهم أو 
ٌزلزل إٌمانهم من الشبه، والفتن، والشهوات فٌعافٌهم منها وٌخرجهم منها بسبلمة وحفظ 

علٌهم وٌدفع عنهم كٌدهم،  عدابهم من الجن واإلنس فٌنصرهموعافٌة، وٌحفظهم من أ
َ ٌَُدافُِع َعِن الَِّذٌَن آَمنُوا{ وهذا عام فً دفع جمٌع ما  [1ٖ]الحج:لال هللا تعالى: }إِنَّ َّللاَّ

ٌضرهم فً دٌنهم ودنٌاهم فعلى حسب ما عند العبد من اإلٌمان تكون مدافعة هللا عنه 
احفظ أوامره باالمتثال ونواهٌه  :أي، (ٔ)بلطفه، وفً الحدٌث: "إحفظ هللا ٌحفظن"

باالجتناب، وحدوده بعدم تعدٌها، ٌحفظن فً نفسن ودٌنن ومالن وولدن، وفً جمٌع ما 
 .ن هللا من فضلهآتا

 
كالمدٌر والعلٌم. ٌحفظ السموات  ،«فاعل» بمعنى:« فعٌل»الحافظ. لال الخطابً:" هو 

ٌَبُوُدهُ  :عز وجل-واألرض وما فٌهما؛ لتبمى مدة بمابها؛ فبل تزول وال تدثر. كموله  }َواَل 
ٌَْطاٍن َماِرٍد{ ولال: ،[ِٕ٘٘حْفظُُهَما{ ]البمرة :  أي: ،[ 2]الصافات :  }َوِحْفًظا ِمْن كُّلِ َش

 حفظناها حفظا. وهللا أعلم.
–وهو الذي ٌحفظ عبده من المهالن والمعاطب، وٌمٌه مصارع السوء. كموله   

ٌِْه َوِمْن َخْلِفِه ٌَْحفَُظونَهُ ِمْن أَْمِر الّل{ ]الرعد :  :سبحانه ٌِْن ٌََد أي:  ،[ٔٔ}لَهُ ُمعَمِّبَاٌت ِمْن بَ
أعمالهم، وٌحصً علٌهم ألوالهم، وٌعلم نٌاتهم وما تكن وٌحفظ على الخلك ، بؤمره

صدورهم، وال تؽٌب عنه ؼاببة، وال تخفى علٌه خافٌة، وٌحفظ أإلٌاءه، فٌعصمهم عن 

 .(ٕ)"موالعة الذنوب، وٌحرسهم عن مكاٌدةالشٌطان، لٌسلموا من شره، وفتنته
 

 
 المرآن

ٌْنَا هُوًدا َوال ذِ  ا َجاَء أَْمُرنَا نَج  ٌْنَاهُْم ِمْن َعذَاٍب َغِلٌٍظ )}َولَم  ({ 4ٌَ٘ن آَمنُوا َمعَهُ بَِرْحَمٍة ِمن ا َونَج 
 [4٘]هود : 

 التفسٌر:
ٌناهم  ٌنا منه هوًدا والمإمنٌن بفضل منَّا علٌهم ورحمة، ونجَّ ولما جاء أمرنا بعذاب لوم هود نجَّ

 من عذاب شدٌد أحله هللا بعاٍد فؤصبحوا ال ٌُرى إال مساكنُهم.
ا َجاَء أَْمُرنَا{ ]هود : لوله تعالى:   .(ٖ)"ولما جاء أمرنا بعذاب لوم هود ، أي:"[1٘}َولَمَّ
 .(ٗ)"عذابنا لال البؽوي:أي:" 
 .(٘)"عذابنا أو أمرنا العذاب لال البٌضاوي:أي:" 
 .(ٙ)"ٌمول تعالى ذكره: ولما جاء لوم هود عذابُنا لال الطبري:" 
َنا ُهوًدالوله تعالى:  ٌْ ٌنا منه هوًدا  ، أي:"[1َ٘والَِّذٌَن آَمنُوا َمعَهُ{ ]هود :  }نَجَّ نجَّ
 .(2)"والمإمنٌن

                                                             
 حسن حدٌث: ولال المٌامة صفة كتاب( 2ٙٙ/ ٗ) والترمذي( ٖٕٙ/ ٔ) المسند فً أحمد اإلمام أخرجه(ٔ)

 .(5٘ٗٔ/ ٖ) المشكاة فً األلبانً وصححه( 2ٕٔٙ/ ٖ) المسند فً شاكر أحمد وصححه صحٌح،
 .1ٙ-2ٙشؤن الدعاء: (ٕ)
 .1ٕٕالتفسٌر المٌسر:(ٖ)
 .1ٗٔ/ٗتفسٌر البؽوي: (ٗ)
 .5ٖٔ/ٖتفسٌر البٌضاوي: (٘)
 .ٖٙٙ/٘ٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .1ٕٕالتفسٌر المٌسر:(2)
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 .(ٔ)"نجٌنا منه هوًدا والذٌن آمنوا باهلل معه لال الطبري:" 
 .(ٕ)"وكانوا أربعة آالؾ لال البؽوي والبٌضاوي:" 
 .(ٖ)"بفضل منَّا علٌهم ورحمة ، أي:"[1٘}بَِرْحَمٍة ِمنَّا{ ]هود : لوله تعالى: 
 .(ٗ)"بنعمة  لال البؽوي:أي:" 
 .(٘)"ٌعنً: بفضل منه علٌهم ونعمة لال الطبري:" 
ٌْنَاهُْم ِمْن َعذَاٍب َؼِلٌٍظ{ ]هود : لوله تعالى:  ٌناهم من عذاب شدٌد  ، أي:"[1٘}َونَجَّ ونجَّ

 .(ٙ)"أحله هللا بعاٍد فؤصبحوا ال ٌُرى إال مساكنُهم
ٌمول: نجٌناهم أًٌضا من عذاب ؼلٌظ ٌوم المٌامة، كما نجٌناهم فً الدنٌا  لال الطبري:" 

 .(2)"من السخطة التً أنزلتها بعادٍ 
وهو الرٌح التً أهلن بها عادا، ولٌل: العذاب الؽلٌظ: عذاب ٌوم المٌامة،  لال البؽوي:" 

 .(1)"أي: كما نجٌناهم فً الدنٌا من العذاب كذلن نجٌناهم فً اآلخرة
تكرٌر لبٌان ما نجاهم منه وهو السموم،  {:ونجٌناهم من عذاب ؼلٌظ} لبٌضاوي:"لال ا 

كانت تدخل أنوؾ الكفرة وتخرج من أدبارهم فتمطع أعضاءهم، أو المراد به تنجٌتهم من عذاب 
اآلخرة أٌضا، والتعرٌض بؤن المهلكٌن كما عذبوا فً الدنٌا بالسموم فهم معذبون فً اآلخرة 

 .(5)"بالعذاب الؽلٌظ
 .(ٓٔ)"ٌعنً: شدٌدا {،ؼلٌظا"}عن أبً مالن لوله:  
 الفوابد:
بٌان سنة هللا فً األولٌن وهً انه لبعث الرسل مبشرٌن ومنذرٌن فإن استجاب المرسل  -ٔ

إلٌهم سعدوا، وإن لم ٌستجٌبوا ٌمهلهم حتى تموم الحجة علٌهم ثم ٌهلكهم، وٌنجً 
 المإمنٌن.

  ذلن:وٌشهد لأن دخول الجنة الٌكون إال برحمة هللا، ومن الفوابد:  -ٕ
َنا َصاِلًحا َوالَِّذٌَن آَمنُوا َمعَهُ بَِرْحَمٍة ِمنَّا َوِمْن ِخْزيِ لوله  - ٌْ ا َجاَء أَْمُرنَا نَجَّ تعالى: }فَلَمَّ

 [.ٌَْٙٙوِمبٍِذ إِنَّ َربََّن هَُو اْلمَِويُّ اْلَعِزٌُز{ ]هود: 
ا  - ٌْنَاهُْم ِمْن ولال تعالى: }َولَمَّ َنا ُهوًدا َوالَِّذٌَن آَمنُوا َمعَهُ بَِرْحَمٍة ِمنَّا َونَجَّ ٌْ َجاَء أَْمُرَنا نَجَّ

 .[1َ٘عذَاٍب َؼِلٌٍظ{ ]هود: 
ٌْبًا َوالَِّذٌَن آَمنُوا َمعَهُ ِبَرْحَمٍة ِمنَّا َوأََخذَِت الَِّذٌَن َظلَُموا   - ٌْنَا شَُع ا َجاَء أَْمُرَنا نَجَّ }َولَمَّ

 [.5ٌَْٗحةُ فَؤَْصبَُحوا فًِ ِدٌَاِرِهْم َجاثِِمٌن{ ]هود: الصَّ 
ِ إِالَّ َمْن َرِحَم{ ]هود:  -   .[ٖٗونحوه: }اَل َعاِصَم اْلٌَْوَم ِمْن أَْمِر َّللاَّ
اَرةٌ بِالسُّوِء إِالَّ َما َرِحَم َرّبًِ{ ]ٌوسؾ:  -  [.ٖ٘}إِنَّ النَّْفَس أَلَمَّ
[، ولال: ٖٕتَْرَحْمنَا َلنَكُونَنَّ ِمَن اْلَخاِسِرٌَن{ ]األعراؾ: ونحوه: }َوإِْن لَْم تَْؽِفْر لَنَا وَ  -

اِحِمٌَن{ ]المإمنون:  ٌُْر الرَّ [ وهو فً خطابه 1ٔٔ}َولُْل َرّبِ اْؼِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخ
 .-ملسو هيلع هللا ىلص  -لمحمٍد 

 [.2ِٗرٌَن{ ]هود: ولول نوح: }َوإِالَّ تَْؽِفْر ِلً َوتَْرَحْمنًِ أَكُْن ِمَن اْلَخاسِ  -

                                                             
 .ٖٙٙ/٘ٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 5ٖٔ/ٖ، وتفسٌر البٌضاوي:1ٗٔ/ٗتفسٌر البؽوي: (ٕ)
 .1ٕٕالتفسٌر المٌسر:(ٖ)
 .1ٗٔ/ٗتفسٌر البؽوي: (ٗ)
 .ٖٙٙ/٘ٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .1ٕٕالتفسٌر المٌسر:(ٙ)
 . ٖٙٙ/٘ٔتفسٌر الطبري:(2)

 .1ٗٔ/ٗتفسٌر البؽوي: (1)
 .5ٖٔ/ٖتفسٌر البٌضاوي: (5)
 .2ٕٗٓ/ٙ(:ص52ٙٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٓٔ)
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( ]األعراؾ: ٔولول آدم وحواء: }َوإِْن لَْم تَْؽِفْر لََنا َوتَْرَحْمنَا لَنَكُونَنَّ ِمَن اْلَخاِسِرٌن{ ) -
ٕٖ.] 
 [.12ولول ٌونس: }سبحانن إنً كنت من الظالمٌن{ ]األنبٌاء:  -
الٌِّن{ ]األنعام: ولول إبراهٌم: }لَبِْن لَْم ٌَْهِدنًِ َرّبًِ أَلَكُونَنَّ ِمَن اْلمَْوِم  -  [.22الضَّ
ٌن{ ]الشعراء:  -  [.1ٕولوله: }َوالَِّذي أَْطَمُع أَْن ٌَْؽِفَر ِلً َخِطٌبَتًِ ٌَْوَم الّدِ

 فهإالء األنبٌاء، فكٌؾ ؼٌرهم؟!
 

 المرآن
 [3٘({ ]هود : 3ٍ٘د )}َوتِْلَن َعاٌد َجَحُدوا بِآٌَاِت َربِِّهْم َوَعَصْوا ُرسُلَهُ َوات بَعُوا أَْمَر كُّلِ َجب اٍر َعنٌِ

 التفسٌر:
وتلن عاد كفروا بآٌات هللا وعَصوا رسله، وأطاعوا أمر كل مستكبر على هللا ال ٌمبل الحك وال 

 ٌُْذعن له.
ٌَاِت َربِِّهْم{ ]هود : لوله تعالى:  وتلن عاد كفروا بآٌات  ، أي:"[5٘}َوتِْلَن َعاٌد َجَحُدوا بِآ
 .(ٔ)"هللا

ٌمول تعالى ذكره: وهإالء الذٌن أحللنا بهم نممتنا وعذابنا، عاٌد، جحدوا  لال الطبري:" 
 .(ٕ)"بؤدلة هللا وحججه

أنث اسم اإلشارة باعتبار المبٌلة أو ألن اإلشارة إلى  {وتلن عاد} لال البٌضاوي:" 
 .(ٖ)"كفروا بها {:جحدوا بآٌات ربهم}لبورهم وآثارهم. 

 .(ٗ)"عصوا رسوله هوداً و ، أي:"[5٘]هود : }َوَعَصْوا ُرسُلَهُ{ لوله تعالى: 
 .(٘)"وعصوا رسله الذٌن أرسلهم إلٌهم للدعاء إلى توحٌده واتباع أمره لال الطبري:أي:" 

 .(٘)"أمره
ألنهم عصوا رسولهم ومن عصى رسوال فكؤنما عصً الكل ألنهم  لال البٌضاوي:" 

 .(ٙ)"أمروا بطاعة كل رسول
وفٌه تفظٌع لحالهم وبٌان أن عصٌانهم له عصوا رسولهم هوداً لال الصابونً:أي: " 

عصٌاٌن لجمٌع الرسل السابمٌن والبلحمٌن، وهو مجاز مرسل من باب إطبلق الكل وإرادة 
 .(2)"البعض
وأطاعوا أمر كل مستكبر  ، أي:"[5٘}َواتَّبَعُوا أَْمَر كُّلِ َجبَّاٍر َعنٌٍِد{ ]هود : لوله تعالى: 

 .(1)"على هللا ال ٌمبل الحك وال ٌُْذعن له
إذا  ،عند عندا وعندا وعنودا :من« عنٌد»و ،ٌعنً كبراءهم الطاؼٌن لال البٌضاوي:" 

عصوا من دعاهم إلى اإلٌمان وما ٌنجٌهم وأطاعوا من دعاهم إلى الكفر وما  :طؽى، والمعنى
 .(5)"ٌردٌهم
لال ، ّل مستكبر على هللا، حابد عن الحك، ال ٌُذعن له وال ٌمبلهعنً: كٌ لال الطبري:" 

منه: "َعنَد عن الحك، فهو ٌعنِد عُنُوًدا"، و"الرجل َعاند وَعنُود". ومن ذلن لٌل للعرق الذي 
 :(ٔ)ومنه لول الراجز ٌنفجر فبل ٌرلؤ: "ِعْرق عاند": أي َضاٍر، 

                                                             
 .1ٕٕالتفسٌر المٌسر:(ٔ)
 .ٖٙٙ/٘ٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .5ٖٔ/ٖتفسٌر البٌضاوي: (ٖ)
 .5ٔ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٗ)
 .ٖٙٙ/٘ٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .5ٖٔ/ٖتفسٌر البٌضاوي: (ٙ)
 .ٕٔ/ٕصفوة التفاسٌر: (2)
 .1ٕٕالتفسٌر المٌسر:(1)
 .5ٖٔ/ٖتفسٌر البٌضاوي: (5)
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 (ٕ)"إِنًِّ َكبٌٌِر ال أَِطٌُك العُنََّدا
 .(ٖ)"العنٌد: المشرن لتادة:" لال 
 .(ٗ)"لال: المشاق {،أمر كل جبار عنٌد"}عن السدي، لوله:  
متعظما عن التوحٌد، فهم األتباع اتبعوا لول الكبراء فً تكذٌب هود  :ٌعنً لال مماتل:" 

ما »،ٌعنً معرضا عن الحك، وكان هذا المول من الكبراء للسفلة فى سورة المإمنٌن :«عنٌد»،
، من الشراب  (٘)هودا إال بشر مثلكم ٌؤكل مما تؤكلون منه وٌشرب مما تشربون :ٌعنً« هذا

ولال لؤلتباع }َولَبِْن أََطْعتُْم بََشًرا ِمثْلَكُْم إِنَّكُْم إِذًا لََخاِسُروَن{
لعجزة فهذا لول الكبراء  :ٌعنً، (ٙ)

 .(2)"للسفلة
 الفوابد:
 الخلمٌة فً اإلنسان. التندٌد بالكبر والعناد إذ هما من شر الصفات -ٔ
َ أنه إذا  -ٕ أطلمت المعصٌة هلل ورسوله دخل فٌها الكفر والفسوق، كموله: }َوَمن ٌَْعِص َّللاَّ

[ ، ولال تعالى: }َوتِْلَن َعاٌد َٖٕوَرسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَاَر َجَهنََّم َخاِلِدٌَن فٌَِها أَبًَدا{ ]الجن: 
[ ، فؤطلك 5ُ٘رسُلَهُ َواتَّبَعُواْ أَْمَر كُّلِ َجبَّاٍر َعنٌٍِد{ ]هود: َجَحُدواْ بِآٌَاِت َربِِّهْم َوَعَصْواْ 

معصٌتهم للرسل بؤنهم عصوا هوًدا معصٌة تكذٌب لجنس الرسل، فكانت المعصٌة 
ٍء{ ]الملن:  ًْ ُ ِمن َش َل َّللاَّ [ ، 5لجنس الرسل كمعصٌة من لال: }فََكذَّْبنَا َولُْلنَا َما نَزَّ

لال تعالى: }ال ٌَْصبلَها إِالَّ األَْشمَى الَِّذي َكذََّب َوتََولَّى{ ]اللٌل:  ومعصٌة من كذب وتولى،
[ ، أي: كذب بالخبر، وتولً عن طاعة األمر، وإنما على الخلك أن ٌصدلوا ٙٔ، ٘ٔ

الرسل فٌما أخبروا، وٌطٌعوهم فٌما أمروا. وكذلن لال فً فرعون: }فََكذََّب َوَعَصى{ 
جنس الكافر: }فَبل َصدََّق َوال َصلَّى َولَِكن َكذََّب َوتََولَّى{  [ ، ولال عنٕٔ]النازعات: 
تصدٌك الرسل  [ . فالتكذٌب للخبر، والتولً عن األمر. وإنما اإلٌمانٕٖ، ٖٔ]المٌامة: 

فٌما أخبروا، وطاعتهم فٌما أمروا، ومنه لوله: }َكَما أَْرَسْلنَا إَِلى فِْرَعْوَن َرسُواًل فَعََصى 
سُوَل{ ]المزمل: فِْرَعْوُن ا  .(1)[ ٙٔ، ٘ٔلرَّ

 
 

 المرآن
ْنٌَا لَْعنَةً َوٌَْوَم اْلِمٌَاَمِة أاََل إِن  َعاًدا َكَفُروا َرب ُهْم أاََل بُْعًدا ِلعَادٍ  ({ ٓٙ لَْوِم هُوٍد )}َوأُتْبِعُوا فًِ َهِذِه الدُّ

 [ٓٙ]هود : 
 التفسٌر:

ٌوم المٌامة. أال إن عاًدا جحدوا ربهم وكذَّبوا وأُتبعوا فً هذه الدنٌا لعنة من هللا وسخًطا منه 
 رسله. أال بُْعًدا وهبلًكا لعاد لوم هود؛ بسبب شركهم وكفرهم نعمة ربهم.

                                                                                                                                                                               
 اللسان ،ٖٖٙ: الجوالٌمً ،٘ٔٗ: البطلٌوسً ،5ٕٔ /ٔ المرآن مجازلم أعرؾ لابله، وانظر البٌت فً:  (ٔ)
 : ٌمول اإلكفاء، لشواهد أبٌات وهً وؼٌرها،، وؼٌرها، (عند)
 العُنََّدا أَِطٌكُ  الَ  َكبٌِرٌ  إِنًِّ...  َوَسَطا فَاْجعَلُونًِ َرَحْلتُ  إذَا
َدا البَكَراتِ  أُِطٌكُ  َوالَ   .الشُّرَّ
 .ٖٙٙ/٘ٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .2ٕٗٓ/ٙ(:ص522ٓٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٖ)
 .2ٕٗٓ/ٙ(:ص521ٓٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٗ)
الَِّذٌَن َكفَُروا َوَكذَّبُوا بِِلمَاِء اآْلِخَرةِ َوأَتَْرْفَناهُْم فًِ }َولَاَل اْلَمؤَلُ ِمْن لَْوِمِه  .، وهو لوله تعالى:ٖٖ اآلٌة إلى ٌشٌر(٘)

ا تَْشَربُوَن{ ]ا ا تَؤْكُلُوَن ِمْنهُ َوٌَْشَرُب ِممَّ ْنٌَا َما َهذَا إاِلَّ بََشٌر ِمثْلُكُْم ٌَؤْكُُل ِممَّ ٌَاةِ الدُّ  .[ٖٖلمإمنون : اْلَح
 .[ٖٗ]المإمنون : (ٙ)
 .12ٕ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (2)
 .ٕ٘-ٔ٘انظر: اإلٌمان البن تٌمٌة: (1)
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ٌَْوَم اْلِمٌَاَمِة{ ]هود : لوله تعالى:  ٌَا لَْعنَةً َو ْن وأُتبعوا فً هذه  ، أي:"[ٓٙ}َوأُتْبِعُوا فًِ َهِذِه الدُّ
  .(ٔ)"الدنٌا لعنة من هللا وسخًطا منه ٌوم المٌامة

ٌمول تعالى ذكره: وأتبع عاد لوم هود فً هذه الدنٌا ؼضبًا من هللا  لال الطبري:" 
 .(ٕ)"وسخطةً ٌوم المٌامة، مثلها، لعنةً إلى اللعنة التً سلفت لهم من هللا فً الدنٌا

 .(ٖ)"تابعة لهم فً الدارٌن تكبهم فً العذابجعلت اللعنة  :أي لال البٌضاوي:" 
 .(ٗ)"لم ٌبعث نبً بعد عادا إال لعنت عاد على لسانه لال السدي:" 
أال إن عاًدا جحدوا ربهم  ، أي:"[ٓٙ}أاََل إِنَّ َعاًدا َكفَُروا َربَُّهْم{ ]هود : لوله تعالى: 

 .(٘)"وكذَّبوا رسله
 .(ٙ)"فحذؾ الجار ،جحدوه أو كفروا نعمه أو كفروا به لال البٌضاوي:أي:" 
 .(2)"، كفروا نعمةَ ربهم{كفروا ربهم}إن معنى: :ولٌل  لال الطبري:" 
أال بُْعًدا وهبلًكا لعاد لوم هود؛  ، أي:"[ٓٙ}أاََل بُْعًدا ِلعَاٍد لَْوِم هُوٍد{ ]هود : لوله تعالى: 

 .(1)"بسبب شركهم وكفرهم نعمة ربهم
 .(5)"ٌموُل: أبعدهم هللا من الخٌر الطبري:"لال  
 .(ٓٔ)"بعدا من رحمة هللا :أي ،«بعدا»:معنى لال الزجاج:" 
دعاء علٌهم بالهبلن، والمراد به الداللة على أنهم كانوا مستوجبٌن لما  لال البٌضاوي:" 

نزل علٌهم بسبب ما حكً عنهم، وإنما كرر أال وأعاد ذكرهم تفظٌعا ألمرهم وحثا على االعتبار 
عاد إرم،  ،الثانٌة« عاد»تمٌٌزهم عن  :، وفابدته«عاد»ـعطؾ بٌان ل {لوم هود}بحالهم. 

 .(ٔٔ)"لهم للبعد بما جرى بٌنهم وبٌن هودواإلٌماء إلى أن استحما
جاء فً الحدٌث عن عابشة رضً هللا عنها لالت: "ما رأٌت رسول هللا صلى هللا علٌه  

وسلم ضاحكا حتى أرى منه لهواته، وإنما كان ٌبتسم، ولالت: وكان إذا رأى ؼٌما أو رٌحا 

فرحوا رجاء أن ٌكون فٌه المطر، الؽٌم  عرؾ فً وجهه، لالت: ٌا رسول هللا إن الناس إذا رأوا
وأران إذا رأٌته عرؾ فً وجهن الكراهٌة؟ فمال: "ٌا عابشة ما ٌإمننً أن ٌكون فٌه عذاب؟ 

 .(ٕٔ)عذب لوم بالرٌح، ولد رأى لوم العذاب فمالوا: هذا عارض ممطرنا"
 الفوابد:
 اتباع الطؽاة والظلم والكفر والفساد ال تمود إال إلى الدمار والخسار. -ٔ
لما كذبوا رسوله وأصروا على شركهم وضبللهم ونزل بهم عذابه وبؤسه أن لوم هود  -ٕ

الذي ال ٌرد، جزاءاً وفالاً، وما ربن بظبلم للعبٌد. وهكذا نهاٌة كل من أشرن باهلل تعالى 
 ؼٌره ورد دعوة أنبٌابه ورسله.

 المرآن
ٌُْرهُ ُهَو أَْنَشؤَكُْم ِمَن اْْلَْرِض  }َوإِلَى ثَُموَد أََخاهُْم َصاِلًحا لَاَل ٌَا لَْوِم اْعبُُدوا َ َما لَكُْم ِمْن إِلٍَه َغ ّللا 

ٌِْه إِن  َربًِّ لَِرٌٌب ُمِجٌٌب )  [ٔٙ({ ]هود : َٔٙواْستَْعَمَركُْم فٌَِها فَاْستَْغِفُروهُ ثُم  تُوبُوا إِلَ

 التفسٌر:

                                                             
 .1ٕٕالتفسٌر المٌسر:(ٔ)
 .2ٖٙ/٘ٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .5ٖٔ/ٖتفسٌر البٌضاوي: (ٖ)
 .1ٕٗٓ/ٙ(:ص525ٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٗ)
 .1ٕٕالتفسٌر المٌسر:(٘)
 .5ٖٔ/ٖتفسٌر البٌضاوي: (ٙ)
 .2ٖٙ/٘ٔتفسٌر الطبري: (2)
 .1ٕٕالتفسٌر المٌسر:(1)
 .2ٖٙ/٘ٔتفسٌر الطبري: (5)
 .5٘/ٖمعانً المرآن: (ٓٔ)
 .5ٖٔ/ٖتفسٌر البٌضاوي: (ٔٔ)
 .52ٔ/ ٙ النووي بشرح ومسلم. ٗٓ٘/ ٓٔ ،21٘/ 1 الفتح مع البخاري(ٕٔ)
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وأرسلنا إلى ثمود أخاهم صالًحا، فمال لهم: ٌا لوم اعبدوا هللا وحده لٌس لكم من إله ٌستحك 
العبادة ؼٌره جل وعبل، فؤخلصوا له العبادة، هو الذي بدأ َخْلمكم من األرض بخلك أبٌكم آدم 

ارا لها، فاسؤلوه أن ٌؽفر لكم ذنوبكم، وارجعوا إلٌه بالتوبة النصوح.  إن ربً منها، وجعلكم عُمَّ
 لرٌب لمن أخلص له العبادة، ورؼب إلٌه فً التوبة، مجٌب له إذا دعاه.

وأرسلنا إلى ثمود أخاهم  ، أي:"[ٔٙ}َوإِلَى ثَُموَد أََخاهُْم َصاِلًحا{ ]هود : لوله تعالى: 
 .(ٔ)"صالًحا
 .(ٕ)"ٌمول تعالى ذكره: وأرسلنا إلى ثمود أخاهم صالًحا لال الطبري:" 
 لم ٌنصرؾ ألنه اسم :«ثمود»وأرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا. و الزجاج:المعنى:"لال  

} أاََل إِنَّ ثَُموَد َكفَُروا َربَُّهْم{  لبٌلة، ومن جعله اسما للحً صرفه ولد جاء فً المرآن مصروفا:
 .(ٖ)" [1ٙ]هود : 
َ َما لَكُْم ِمْن لوله تعالى:  ٌُْرهُ{ ]هود : }لَاَل ٌَا لَْوِم اْعبُُدوا َّللاَّ فمال لهم: ٌا  ، أي:"[ٔٙإِلٍَه َؼ

 .(ٗ)"لوم اعبدوا هللا وحده لٌس لكم من إله ٌستحك العبادة ؼٌره جل وعبل، فؤخلصوا له العبادة
فمال لهم: ٌا لوم، اعبدوا هللا وحده ال شرٌن له، وأخلصوا له العبادة دون  لال الطبري:" 

 .(٘)"ه ٌستوجب علٌكم العبادة، وال تجوز األلوهة إال لهما سواه من اآللهة، فما لكم من إله ؼٌر
هو الذي بدأ َخْلمكم من األرض  ، أي:"[ٔٙ}هَُو أَْنَشؤَكُْم ِمَن اأْلَْرِض{ ]هود : لوله تعالى: 

 .(ٙ)"بخلك أبٌكم آدم منها
 .(2)"ابتدأكم فخلمكم منها :أي لال أبو عبٌدة:" 
وإنما لال ذلن ألنه خلك آدم من ، ٌمول: هو ابتدأ خلمكم من األرض لال الطبري:" 

 .(1)"األرض، فخرج الخطاب لهم، إذ كان ذلن فعله بمن هم منه
 ، وجوه:[ٔٙ}هَُو أَْنَشؤَكُْم ِمَن اأْلَْرِض{ ]هود : لوله تعالى:وفً  

 .(ٓٔ)ومماتل، (5)ألنكم من آدم وآدم من األرض ، لاله السدي ،أحدها : خلمكم من األرض
 .(ٔٔ)والثانً : معناه أنشؤكم فً األرض
 .(ٕٔ)والثالث : أنشؤكم بنبات األرض

ارا  ، أي:"[ٔٙ}َواْستَْعَمَركُْم فٌَِها{ ]هود : لوله تعالى:   .(ٖٔ)"لؤلرضوجعلكم عُمَّ
اًرا فٌها، فكان المعنى فٌه: أسكنكم فٌها أٌام  لال الطبري:"  ٌمول: وجعلكم عُمَّ
 .(ٗٔ)"حٌاتكم
ارا تعمرونها وتستؽلونها ، لسالؾ ذنوبكم ابن كثٌر:" لال   .(٘ٔ)"أي : جعلكم فٌها عُمَّ
 ، وجوه:[ٔٙ}َواْستَْعَمَركُْم فٌَِها{ ]هود : لوله تعالى:وفً  

                                                             
 .1ٕٕالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .1ٖٙ/٘ٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .5٘/ٖمعانً المرآن: (ٖ)
 .1ٕٕالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .1ٖٙ/٘ٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .1ٕٕالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .5ٕٔ/ٔمجاز المرآن: (2)
 .1ٖٙ/٘ٔتفسٌر الطبري: (1)
 .1ٕٗٓ/ٙ(:ص51ٔٓٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (5)
 .11ٕ/ٕانظر: تفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٓٔ)
 .21ٗ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٔٔ)
 .21ٗ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٕٔ)
 .1ٕٕالتفسٌر المٌسر: (ٖٔ)
 .1ٖٙ/٘ٔتفسٌر الطبري: (ٗٔ)
 .ٖٖٔ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (٘ٔ)
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أعمر فبلن  :، من لولهم(ٔ)أعمركم فٌها بؤن جعلكم فٌها مدة أعماركم ، لاله مجاهد :أحدها : معناه
 فبلن فبلناً داره فهً له عمرى.

مجازه: جعلكم عّمار األرض، ٌمال: اعمرته الدار، أي جعلتها له أبدا  لال أبو عبٌدة:" 
 .(ٕ)"وأرلبته: أسكنته إٌّاها إلى موته ،وهى العمرى

 حكاه الماوردي عن الثانً : امركم بعمارة ما تحتاجون إلٌه فٌها بناء مساكن وؼرس أشجار 
 .(ٖ)علً بن عٌسى

 .(ٗ)"كانت أعماركم ألؾ سنة إلى ثبلثمابة سنة"لال الضحان الثالث : أطال فٌها أعمالكم ،
 .(٘). لاله ابن زٌداستخلفكم فٌها الرابع:
 .(ٙ)"فاسؤلوه أن ٌؽفر لكم ذنوبكم ، أي:"[ٔٙ}فَاْستَْؽِفُروهُ{ ]هود : لوله تعالى: 
ٌمول: اعملوا عمبل ٌكون سببًا لستر هللا علٌكم ذنوبكم، وذلن اإلٌمان به،  لال الطبري:" 

 .(2)"وإخبلص العبادة له دون ما سواه، واتباعُ رسوله صالح
ِه{ ]هود : لوله تعالى:  ٌْ  .(1)"وارجعوا إلٌه بالتوبة النصوح ، أي:"[ٔٙ}ثُمَّ تُوبُوا إِلَ
 .(5)"ٌمول: ثم اتركوا من األعمال ما ٌكرهه ربكم، إلى ما ٌرضاه وٌحبه لال الطبري:" 
إن ربً لرٌب لمن أخلص له  ، أي:"[ٔٙ}إِنَّ َربًِّ لَِرٌٌب ُمِجٌٌب{ ]هود : لوله تعالى: 

 .(ٓٔ)"العبادة، ورؼب إلٌه فً التوبة، مجٌب له إذا دعاه
رؼب إلٌه فً التوبة، ٌمول: إن ربً لرٌب ممن أخلص له العبادة و لال الطبري:" 

 .(ٔٔ)"مجٌٌب له إذا دعاه
 الفوابد:
وحدة الوسٌلة والؽاٌة عند كافة الرسل فالوسٌلة عبادة هللا وحده، والؽاٌة رضا هللا  -ٔ

 والجنة.

 تمدٌم االستؽفار على التوبة فً اآلٌة سره إن المرء ال ٌملع عن ذنبه حتى ٌعترؾ به. -ٕ
 : «المجٌب»، و«المرٌب»اثبات اسمٌن من اسمابه تعالى، وهما -ٖ

 هو المرٌب من كل أحد، ولربه نوعان:"أي: « المرٌب»فـ -
لرب عام من كل أحد بعلمه، وخبرته، ومرالبته، ومشاهدته، واحاطته وهو  - أ

 ألرب إلى اإلنسان من حبل الورٌد.
ولرب خاص من عابدٌه، وسابلٌه، ومجٌبٌه، وهو لرب ٌمتضً المحبة،  - ب

، والسكنات، واإلجابة للداعٌن، والمبول، والنصرة، والتؤٌٌد فً الحركات
وفً لوله:  [5ٔ]العلك:وهو المذكور فً لوله تعالى: }َواْسُجْد َواْلتَِرْب{، واإلثابة

}َوإِذَا َسؤَلََن ِعبَاِدي َعنًِّ فَإِنًِّ  :وفً لوله [،ٔٙ]هود:}إِنَّ َرّبًِ لَِرٌٌب ُمِجٌٌب{ 
وهذا النوع لرب ٌمتضً  [1ٙٔ]البمرة:َعاِن{ لَِرٌٌب أُِجٌُب َدْعَوةَ الدَّاعِ إِذَا دَ 

لمراداتهم ولهذا ٌمرن باسمه "المرٌب"  الطافه تعالى، وإجابته لدعواتهم، وتحمٌمه
اسمه "المجٌب" وهذا المرب لربه ال تدرن له حمٌمة، وإنما تعلم آثاره من لطؾ 

                                                             
 .5ٖٙ/٘ٔ(:ص1ٕ1ٖٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٔ)
 .5ٕٔ/ٔمجاز المرآن: (ٕ)
 .51/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٖ)
 .51/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٗ)
 .1ٕٗٓ/ٙ(:ص51ٖٓٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (٘)
 .1ٕٕالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .5ٖٙ/٘ٔتفسٌر الطبري: (2)
 .1ٕٕالتفسٌر المٌسر: (1)
 .5ٖٙ/٘ٔتفسٌر الطبري: (5)
 .1ٕٕالتفسٌر المٌسر: (ٓٔ)
 .5ٖٙ/٘ٔتفسٌر الطبري: (ٔٔ)
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ابة بعبده، وعناٌته به وتوفٌمه، وتسدٌده، ومن آثاره اإلجابة للداعٌن واإلث
 .(ٔ)للعابدٌن"

" المجٌب لدعوة الداعٌن، وسإال السابلٌن، وعباده المستجٌبٌن، : أي: «المجٌب»و -
 وإجابته نوعان:

إجابة عامة لكل من دعاه دعاء عبادة أو دعاء مسؤلة لال تعالى: }َولَاَل َربُُّكُم  - أ
فدعاء المسؤلة ٌمول العبد اللهم أعطنً كذا أو  [،ٓٙ]ؼافر:اْدعُونًِ أَْستَِجْب لَكُْم{ 

كذا، فهذا ٌمع من البر والفاجر، وٌستجٌب هللا فٌه لكل من دعاه  اللهم أدفع عنً
بحسب الحالة الممتضٌة، وبحسب ما تمتضٌه حكمته، وهذا ٌستدل به على كرم 
المولى وشمول إحسانه للبر والفاجر، وال ٌدل بمجرده على حسن حال الداعً 

لذي أجٌبت دعوته إن لم ٌمترن بذلن ما ٌدل علٌه وعلى صدله وتعٌن الحك ا
معه، كسإال األنبٌاء ودعابهم لمومهم وعلى لومهم فٌجٌبهم هللا، فإنه ٌدل على 
صدلهم فٌما أخبروا به وكرامتهم على ربهم، ولهذا كان النبً صلى هللا علٌه 

إجابته، وذلن من دالبل  وسلم كثٌراً ما ٌدعو بدعاء ٌشاهد المسلمون وؼٌرهم
نبوته وآٌات صدله، وكذلن ما ٌذكرونه عن كثٌر من أولٌاء هللا من إجابة 

 الدعوات فإنه من أدلة كراماتهم على هللا.
فلها أسباب عدٌدة، منها دعوة المضطر الذي ولع فً  :وأما اإلجابة الخاصة - ب

ْن  ٌُِجٌُب اْلُمْضَطرَّ إَِذا شدة وكربة عظٌمة، فإن هللا ٌجٌب دعوته، لال تعالى: }أَمَّ
، وسبب ذلن شدة االفتمار إلى هللا، ولوة االنكسار، وانمطاع [ٕٙ]النمل:َدَعاهُ{ 

تعلمه بالمخلولٌن، ولسعة رحمة هللا التً ٌشمل بها الخلك بحسب حاجتهم إلٌها 
فكٌؾ بمن اضطر إلٌها، ومن أسباب اإلجابة طول السفر والتوسل إلى هللا 

ٌه من أسمابه، وصفاته، ونعمه. وكذلن دعوة المرٌض، بؤحب الوسابل إل
والمظلوم، والصابم، والوالد على ولده، أو له فً األولات واألحوال 

 .(ٕ)الشرٌفة"
 

 المرآن
ا لَْبَل َهذَا أَتَْنَهانَا أَْن نَْعبَُد َما ٌَْعبُدُ آبَاُإنَا َوإِن نَا ا  }لَالُوا ٌَا َصاِلُح لَْد كُْنَت فٌِنَا َمْرُجوًّ لَِفً َشّنٍ ِمم 

ٌِْه ُمِرٌٍب )  [ٕٙ({ ]هود : ٕٙتَْدعُونَا إِلَ
 التفسٌر:

لالت ثمود لنبٌِّهم صالح: لمد كنا نرجو أن تكون فٌنا سًٌدا مطاًعا لبل هذا المول الذي للته لنا، 
ة هللا أتنهانا أن نعبد اآللهة التً كان ٌعبدها آباإنا؟ وإننا لفً شّنٍ مرٌب ِمن دعوتن لنا إلى عباد

 وحده.
ا لَْبَل َهذَا{ ]هود : لوله تعالى:  لالت ثمود  ، أي:"[ٕٙ}لَالُوا ٌَا َصاِلُح لَْد كُْنَت فٌِنَا َمْرُجوًّ

 .(ٖ)"لنبٌِّهم صالح: لمد كنا نرجو أن تكون فٌنا سًٌدا مطاًعا لبل هذا المول الذي للته لنا
لما نرى فٌن من مخاٌل الرشد والسداد أن تكون لنا سٌدا ومستشارا  لال البٌضاوي:أي:" 

 .(ٗ)"فً األمور، أو أن توافمنا فً الدٌن فلما سمعنا هذا المول منن انمطع رجاإنا عنن
ٌذكر تعالى ما كان من الكبلم بٌن صالح ، علٌه السبلم ، وبٌن لومه ،  لال ابن كثٌر:" 

ا لَْبَل َهذَا { أي : كنا وما كان علٌه لومه من الجهل والعن اد فً لولهم : } لَْد كُْنَت فٌِنَا َمْرُجوًّ
 .(٘)"للت نرجون فً عملن لبل أن تمول ما

                                                             
 .ٓٗٙ:المبٌن الواضح الحكو، ٕٕٕتفسٌر أسماء هللا الحسنى للسعدي: (ٔ)
 .ٖٕٙ-ٖٕ٘تفسٌر اسماء هللا الحسنى للسعدي: (ٕ)
 .1ٕٕالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .ٓٗٔ/ٖتفسٌر البٌضاوي: (ٗ)
 .ٕٖٖ-ٖٖٔ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (٘)
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أتنهانا أن نعبد اآللهة التً  ، أي:"[ٕٙ}أَتَْنَهانَا أَْن نَْعبَُد َما ٌَْعبُُد آبَاُإنَا{ ]هود : لوله تعالى: 
 .(ٔ)"كان ٌعبدها آباإنا؟

 .(ٕ)"وما كان علٌه أسبلفنا  لال ابن كثٌر:" 
ٌِْه ُمِرٌٍب{ ]هود : لوله تعالى:  َل ا تَْدعُونَا إِ وإننا لفً شّنٍ  ، أي:"[ٕٙ}َوإِنََّنا لَِفً َشّنٍ ِممَّ

 .(ٖ)"مرٌب ِمن دعوتن لنا إلى عبادة هللا وحده
 .(ٗ)"من التوحٌد والتبري عن األوثان لال البٌضاوي:أي:" 
 .(٘)" كثٌرلال ابن كثٌر:أي:"فً شن  
 الفوابد:
 .التوحٌد هو الكفر بالطواؼٌت واألصنام وإخبلص العبادة هلل وحدهأن  -ٔ
 محور الخصومة بٌن الرسل وأممهمأن التوحٌد  -ٕ
بٌان سنة فً الناس وهً أن المرء الصالح ٌرجى فً أهله حتى إذا دعاهم إلى الحك  -ٖ

نبٌهم إذ لالوا }لد وإلى ترن الباطل كرهوه ولد ٌصارحونه بما صارح به لوم صالح 
 كنت فٌنا مرجوا لبل هذا{ .

 
 المرآن

 ِإْن }لَاَل ٌَا لَْوِم أََرأٌَْتُْم إِْن كُْنُت َعلَى بٌَِّنٍَة ِمْن َرّبًِ َوآتَانًِ ِمْنهُ َرْحَمةً فََمْن ٌَْنُصُرنًِ ِمَن ّللا ِ 
ٌَْر تَْخِسٌٍر ) ٌْتُهُ فََما تَِزٌُدونَنًِ َغ  [ٖٙ({ ]هود : َٖٙعَص

  سٌر:التف
لال صالح لمومه: ٌا لوم أخبرونً إن كنت على برهان من هللا وآتانً منه النبوة والحكمة، فمن 
الذي ٌدفع عنً عماب هللا تعالى إن عصٌته فلم أبلِّػ الرسالة وأنصْح لكم؟ فما تزٌدوننً ؼٌر 

 تضلٌل وإبعاد عن الخٌر.
ٌْتُْم إِْن ُكْنتُ لوله تعالى:  لال صالح  ، أي:"[َٖٙعلَى َبٌِّنٍَة ِمْن َربًِّ{ ]هود :  }لَاَل ٌَا لَْوِم أََرأَ

 .(ٙ)"لمومه: ٌا لوم أخبرونً إن كنت على برهان من هللا
 .(2)"من هللا فٌما أرسلنً به إلٌكم على ٌمٌن وبرهان لال ابن كثٌر:" 
 .(1)"وحرؾ الشن باعتبار المخاطبٌن ،بٌان وبصٌرة لال البٌضاوي:أي: على" 
 .(5)"وآتانً منه النبوة والحكمة ، أي:"[ٖٙ}َوآتَانًِ ِمْنهُ َرْحَمةً{ ]هود : لوله تعالى: 
 .(ٓٔ)"نبوة لال البٌضاوي:أي:" 
ٌْتُهُ{ ]هود : لوله تعالى:  ِ إِْن َعَص فمن الذي ٌدفع عنً  ، أي:"[ٖٙ}فََمْن ٌَْنُصُرِنً ِمَن َّللاَّ

 .(ٔٔ)"عماب هللا تعالى إن عصٌته فلم أبّلِػ الرسالة وأنصْح لكم؟
ٌمنعنً من عذابه إن عصٌته فً تبلٌػ رسالته والمنبع عن اإلشران لال البٌضاوي:أي:" 
 .(ٕٔ)"به

                                                             
 .1ٕٕالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٕٖٖ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)
 .1ٕٕالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .ٓٗٔ/ٖتفسٌر البٌضاوي: (ٗ)
 .ٕٖٖ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (٘)
 .5ٕٕالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .ٕٖٖ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (2)
 .ٓٗٔ/ٖتفسٌر البٌضاوي: (1)
 .5ٕٕالتفسٌر المٌسر: (5)
 .ٓٗٔ/ٖتفسٌر البٌضاوي: (ٓٔ)
 .5ٕٕالتفسٌر المٌسر: (ٔٔ)
 .ٓٗٔ/ٖتفسٌر البٌضاوي: (ٕٔ)
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ٌمول: فمن الذي ٌدفع عنًِّ عمابه إذا عالبنً إن أنا عصٌته، فٌخلصنً  لال الطبري:" 
 .(ٔ)"منه

 .(ٕ)" وتركت دعوتكم إلى الحك وعبادة هللا وحده ال ابن كثٌر:"ل 
ٌَْر تَْخِسٌٍر{ ]هود : لوله تعالى:  فما تزٌدوننً ؼٌر تضلٌل  ، أي:"[ٖٙ}فََما تَِزٌُدونَِنً َؼ

 .(ٖ)"وإبعاد عن الخٌر
إذن باستتباعكم إٌاي. ؼٌر تخسٌر ؼٌر أن تخسرونً  {فما تزٌدوننً} لال البٌضاوي:" 

بإبطال ما منحنً هللا به والتعرض لعذابه، أو فما تزٌدوننً بما تمولون لً ؼٌر أن أنسبكم إلى 
 .(ٗ)"الخسران
بعذركم الذي تعتذرون به، من أنكم تعبدون ما كان ٌعبُد  {فما تزٌدوننً} لال الطبري:" 
 .(٘)"سركم حظوظكم من رحمة هللا، لكم ٌخ{ؼٌر تخسٌر}آباإكم، 
ٌَْر تَْخِسٌٍر { أي : خسارة لال ابن كثٌر:"   فلو تركته لما نفعتمونً ولما زدتمونً } َؼ

"(ٙ). 
ٌَْر تَْخِسٌٍر{ ]هود : لوله تعالى:وفً    وجهان: [ٖٙ}فََما تَِزٌُدونَِنً َؼ

، (2)دتخسرونه أنتم ، لاله مجاهأحدهما : ٌعنً ما تزٌدوننً فً احتجاجكم بتباع آبابكم إال خساراً 
 .(1)، وعطاء الخراسانً(2)دمجاه

الثانً : فما تزٌدوننً مع الرد والتكذٌب إن أجبتم إلى ما سؤلتم إال خساراً الستبدال الثواب 
 .(5)بالعماب
 .(ٓٔ). لاله ابن لتٌبةأي: هلكةالثالث: 
لال هللا النمصان. وكذلن الخسر، وٌكون بمعنى الهلكة. « الخسران»لال ابن لتٌبة:" 

ٌَْر تَْخِسٌر{  :أي ،[5ٙتعالى: }َوأُولَبَِن هُُم اْلَخاِسُرون{ ]التوبة :  الهالكون: ولال: }فََما تَِزٌُدونَنًِ َؼ

ٌَْر تَتْبٌٍِب{ ]هود :  :أي ،[ٖٙ]هود :   :أي،[ ٔٓٔهلكة، ولال فً موضع آخر: }َوَما َزاُدوهُْم َؼ
 .(ٔٔ)"هلكة

ؼٌر تخسٌر لكم وتضلٌل لكم، أي كلما اعتذرتم بشًء  ٌمول: فما تزٌدوننً لال الفراء:" 
 :أي ،ما تزٌدنً إال ؼضبا :هو ٌزٌدكم تخسٌرا. ولٌس ؼٌر تخسٌر لً أنا. وهو كمولن للرجل

 .(ٕٔ)"ؼضبا علٌن
 الفوابد:
حرمة االستجابة ألهل الباطل بؤي نوع من االستجابة، إذ االستجابة ال تزٌد العبد إال  -ٔ

 خسارا.
ٌَا النبً صالح كان  -ٕ لطٌفا فً المول، ولٌن الجانب، ٌظهر ذلن فً جوابه لهم: } ... لَالُواْ 

ا لَْبَل َهذَا أَتَْنَهانَا أَن نَّْعبَُد َما ٌَْعبُُد آبَاُإنَا َوإِنََّنا لَِفً َشّنٍ مِّ  ا َصاِلُح لَْد كُنَت فٌِنَا َمْرُجوًّ مَّ
ٌِْه ُمِرٌٍب { ٌَا لَْوِم أَرَ ، تَْدعُونَا إِلَ بًِّ َوآتَانًِ ِمْنهُ َرْحَمًة } لَاَل  ن رَّ ٌْتُْم إِن كُنُت َعلَى بٌَِّنَةً ّمِ أَ

ٌَْر تَْخِسٌٍر{. ٌْتُهُ فََما تَِزٌُدونَنًِ َؼ  فََمن ٌَنُصُرنًِ ِمَن هللاِ إِْن َعَص

                                                             
 .2ٖٔ/٘ٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .ٕٖٖ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)
 .5ٕٕالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .ٓٗٔ/ٖتفسٌر البٌضاوي: (ٗ)
 .2ٖٔ/٘ٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .ٕٖٖ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٙ)
 .2ٖٔ/٘ٔ(:ص1ٕ1٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (2)
 . 5ٕٗٓ/ٙ(:ص51٘ٓٔانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (1)
 .1ٓٗ/ٕانظر: النكت والعٌون: (5)
 ".ؼٌر نمصان :أي :"21ٔ. ولال فً صفحة:ٕٖؼرٌب المرآن: (ٓٔ)
 .ٖٓؼرٌب المرآن: (ٔٔ)
 .ٕٓ/ٕمعانً المرآن: (ٕٔ)
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 المرآن

ِ وَ  ِ لَكُْم آٌَةً فَذَُروَها تَؤْكُْل فًِ أَْرِض ّللا  اَل تََمسُّوَها بِسُوٍء فٌََؤُْخذَكُْم َعذَاٌب }َوٌَا لَْوِم َهِذِه نَالَةُ ّللا 
 [ٗٙ({ ]هود : ٗٙلَِرٌٌب )

 التفسٌر:
وٌا لوم هذه نالة هللا جعلها لكم حجة وعبلمة تدلُّ على صدلً فٌما أدعوكم إلٌه، فاتركوها تؤكل 

عذاب فً أرض هللا فلٌس علٌكم رزلها، وال تمسُّوها بعَْمر، فإنكم إن فعلتم ذلن ٌؤخذكم من هللا 
 لرٌب من َعْمرها.

ِ لَكُْم آٌَةً{ ]هود : لوله تعالى:  وٌا لوم هذه نالة هللا جعلها  ، أي:"[ٗٙ}َوٌَا لَْوِم َهِذِه َنالَةُ َّللاَّ
 .(ٔ)"لكم حجة وعبلمة تدلُّ على صدلً فٌما أدعوكم إلٌه

ترد  كانت ٌمال: إنها خرجت من حجر، وفً هذا أعظم اآلٌات، وٌمال إنها لال الزجاج:" 
 .(ٕ)"وفً هذا أعظم آٌة كلها. الماء ال ترد الماء معها دابة، فإذا كان ٌوم ال ترد، وردت الواردة

ِ{ ]هود : لوله تعالى:  فاتركوها تؤكل فً أرض  ، أي:"[ٗٙ}فَذَُروَها تَؤُْكْل فًِ أَْرِض َّللاَّ
 .(ٖ)"هللا فلٌس علٌكم رزلها

 .(ٗ)"وال تمسُّوها بَعْمر ، أي:"[ٗٙ]هود : }َواَل تََمسُّوَها بِسُوٍء{ لوله تعالى: 
فإنكم إن فعلتم ذلن ٌؤخذكم من هللا  ، أي:"[ٗٙ}فٌََؤُْخذَكُْم َعذَاٌب لَِرٌٌب{ ]هود : لوله تعالى: 

 .(٘)"عذاب لرٌب من َعْمرها
 الفوابد:
 إعطاء هللا تعالى اآلٌات للمطالبٌن بها ال ٌستلزم اإلٌمان بها. -ٔ
 من أعظم اآلٌات ولم ٌإمن علٌها لومه.آٌة صالح علٌه السبلم  -ٕ

 
 المرآن

ٌُْر َمْكذُوٍب )  [٘ٙ({ ]هود : ٘ٙ}فَعَمَُروَها فَمَاَل تََمت عُوا فًِ َداِركُْم ثاََلثَةَ أٌَ اٍم ذَِلَن َوْعٌد َغ
 التفسٌر:

نازل فكذَّبوه ونحروا النالة، فمال لهم صالح: استمتعوا بحٌاتكم فً بلدكم ثبلثة أٌام، فإن العذاب 
 بكم بعدها، وذلن َوْعٌد من هللا ؼٌر مكذوب، ال بد من ولوعه.

 .(ٙ)"فكذَّبوه ونحروا النالة ، أي:"[٘ٙ}فَعَمَُروَها{ ]هود : لوله تعالى: 
فمال لهم صالح:  ، أي:"[٘ٙ}فََماَل تََمتَّعُوا فًِ َداِركُْم ثبََلثَةَ أٌََّاٍم{ ]هود : لوله تعالى: 

 .(2)"استمتعوا بحٌاتكم فً بلدكم ثبلثة أٌام، فإن العذاب نازل بكم بعدها
ٌُْر َمْكذُوٍب{ ]هود : لوله تعالى:  وذلن َوْعٌد من هللا ؼٌر مكذوب،  ، أي:"[٘ٙ}ذَِلَن َوْعٌد َؼ

 .(1)"ال بد من ولوعه
رجل، لم ٌشهد فتنة ابن ٌا أبا سعٌد، أخبرنً عن  "لال عبدالواحد بن زٌد للت للحسن:  

المهلب إال أنه سكت بلسانه ورضً بملبه لال: ٌا ابن أخً كم ٌدا عمرت النالة؟ لال: للت: ٌد 
 .(5) واحدة لال: ألٌس لد هلن الموم جمٌعا برضاهم وتمالٌهم"

                                                             
 .5ٕٕالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .5٘/ٖمعانً المرآن: (ٕ)
 .5ٕٕالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .5ٕٕالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .5ٕٕالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .5ٕٕالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .5ٕٕالتفسٌر المٌسر: (2)
 .5ٕٕالتفسٌر المٌسر: (1)
 .ٖٕٗ(:ص2ٔٙٔرواه أحمد فً الزهد) (5)
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 الفوابد:
لبن كان صالح علٌه السبلم أنذر لومه: إن آذوا النالة ومسوها بسوء بعذاب لرٌب،  -ٔ

ولم ٌخافوا عمبى جناتهم علٌها، فمد صدق هللا تعالى وعده وأرسل علٌهم الثالثة  فعمروها
 والرابعة صٌحة أهلكتهم

 إلامة ثبلثة أٌام ال ٌعد صاحبها ممٌما وعلٌه أن ٌمصر الصبلة. -ٕ
 

 المرآن
ٌْنَا َصاِلًحا َوال ِذٌَن آَمنُوا َمعَهُ بَِرْحَمٍة ِمن ا  ا َجاَء أَْمُرنَا نَج  َوِمْن ِخْزيِ ٌَْوِمئٍِذ إِن  َرب َن ُهَو }فَلَم 

 [ٙٙ({ ]هود : ٙٙاْلمَِويُّ اْلعَِزٌُز )

 التفسٌر:
فلما جاء أمرنا بهبلن ثمود نجٌنا صالًحا والذٌن آمنوا معه من الهبلن برحمة منا، ونجٌناهم من 

وعزته أن أهلن هو الموي العزٌز، وِمن لوته  -أٌها الرسول-هوان ذلن الٌوم وذلَّته. إن ربن 
ى الرسل وأتباعهم.  األمم الطاؼٌة، ونجَّ

ا َجاَء أَْمُرَنا{ ]هود : لوله تعالى:   .(ٔ)"فلما جاء أمرنا بهبلن ثمود ، أي:"[ٙٙ}فَلَمَّ
ٌْنَا َصاِلًحا َوالَِّذٌَن آَمنُوا َمعَهُ ِبَرْحَمٍة ِمنَّا{ ]هود : لوله تعالى:  نجٌنا صالًحا  ، أي:"[ٙٙ}نَجَّ

 .(ٕ)"والذٌن آمنوا معه من الهبلن برحمة منا
 .(ٖ)"بنعمة علٌهم منا :ٌعنً لال مماتل:" 
نجٌنا صالًحا والذٌن آمنوا به معه }فلما جاء ثمود عذابُنا :مول تعالى ذكرهٌ لال الطبري:" 
 .(ٗ)"، ٌمول: بنعمة وفضل من هللا{برحمة منا
 .(٘)"نجاه هللا برحمة منه لال لتادة:" 

ٌَْوِمبٍِذ{ ]هود : لوله تعالى:  ونجٌناهم من هوان ذلن الٌوم  ، أي:"[ٙٙ}َوِمْن ِخْزيِ 
 .(ٙ)"وذلَّته
 .(2)"ٌمول: ونجٌناهم من هوان ذلن الٌوم، وذلِّه بذلن العذاب لال الطبري:" 
 .(1)"معناه: ومن هبلن ٌومبذ لال السمعانً:" 
 .(5)"أي: من عذابه وهوانه لال البؽوي:" 
لرأ أبو جعفر ونافع والكسابً: "خزي ٌومبذ" و"عذاب ٌومبذ" بفتح المٌم. ولرأ البالون  
 .(ٓٔ)بالكسر
هو  -أٌها الرسول-إن ربن  ، أي:"[ٙٙ}إِنَّ َربََّن هَُو اْلَمِويُّ اْلعَِزٌُز{ ]هود : لوله تعالى: 

ى الرسل وأتباعهم  .(ٔٔ)"الموي العزٌز، وِمن لوته وعزته أن أهلن األمم الطاؼٌة، ونجَّ
فً بطشه إذا بطش بشًء أهلكه، كما أهلن ثمود حٌن بَطش بها  {الموي} لال الطبري:" 
 .(ٕٔ)"فبل ٌؽلبه ؼالب، وال ٌمهره لاهر، بل ٌؽلب كل شًء وٌمهره {العزٌز، }

                                                             
 .5ٕٕالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .5ٕٕالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .15ٕ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٖ)
 .2ٖٖ/٘ٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .2ٖٗ-2ٖٖ/٘ٔ(:ص1ٕ15ٔأخرجه الطبري) (٘)
 .5ٕٕالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .2ٖٖ/٘ٔتفسٌر الطبري: (2)
 .ٓٗٗ/ٕتفسٌر السمعانً: (1)
 .12ٔ/ٗتفسٌر البؽوي: (5)
 .12ٔ/ٗ، وتفسٌر البؽوي:ٖٖٙانظر: السبعة فً المراءات: (ٓٔ)
 .5ٕٕالتفسٌر المٌسر: (ٔٔ)
 .2ٖٖ/٘ٔتفسٌر الطبري: (ٕٔ)
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للنا له: حّدثنا حدٌَث ثمود. لال: "عن عمرو بن خارجة لال: ، شهر بن حوشبعن  
أحدثكم عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص عن ثمود: كانت ثموُد لوَم صالح، أعمرهم هللا فً الدنٌا فؤطال 
. فلما رأوا ذ ًٌّ جُل منهم ح لن، أْعَمارهم، حتى جعل أحدهم ٌبنً المسكَن من المدر، فٌنهدم،  والرَّ

فوها. وكانوا فً سعٍة من معاٌشهم.  اتخذوا من الجبال بٌوتًا فَِرهٌن، فنحتوها وَجابُوها وجوَّ
فمالوا: ٌا صالح ادع لنا ربن ٌخرج لنا آٌة نعلم أنن رسول هللا، فدعا صالح ربَّه، فؤخرج لهم 

وا عنها وعن الماء النالة، فكان ِشْربُها ٌوًما، وِشْربهم ٌوًما معلوًما. فإذا كان ٌوم شربها َخلَّ 
وحلبوها لبنًا، ملبوا كل إناء ووعاء وسماء، حتى إذا كان ٌوم شربهم صرفوها عن الماء، فلم 
تشرب منه شٌبًا، فملبوا كل إناء ووعاء وسماء. فؤوحى هللا إلى صالح: إن لومن سٌعمرون 

ن ٌولد فٌكم مولود ]ٌعمرها[ نالتن! فمال لهم، فمالوا: ما كنا لنفعل! فمال: إال تعمروها أنتم، ٌوشُن أ
. لالوا: ما عبلمة ذلن المولود؟ فوهللا ال نجده إال لتلناه! لال: فإنه ؼبلم أشمَر أزَرق أصَهُب، 
أحمر. لال: وكان فً المدٌنة شٌخان عزٌزان منٌعان، ألحدهما ابن ٌرؼب به عن المناكح، 

هما لصاحبه: ما ٌمنعن أن تزوج ولآلخر ابنة ال ٌجد لها كفًإا، فجمع بٌنهما مجلس، فمال أحد
بٌنهما ذلن  ابنن؟ لال: ال أجد له كفًإا. لال: فإن ابنتً كفإ له، وأنا أزوجن. . فزّوجه، فولد

المولود. وكان فً المدٌنة ثمانٌة رهط ٌفسدون فً األرض وال ٌصلحون، فلما لال لهم صالح: 
لمرٌة، وجعلوا معهن ُشَرًطا كانوا "إنما ٌعمرها مولود فٌكم"، اختاروا ثمانً نسوة لوابل من ا

ٌطوفون فً المرٌة، فإذا وجُدوا المرأة تمَخُض، نظروا ما ولُدها إن كان ؼبلًما للَّبنه فنظرن ما 
هو  وإن كانت جارٌة أعرضن عنها. فلما وجدوا ذلن المولود صرخ النسوة وللن: "هذا الذي 

جّداه بٌنهم وبٌنه، ولاال لو أن صالًحا  ٌرٌد رسول هللا صالح "، فؤراد الشرط أن ٌؤخذوه، فحال
أراد هذا لتلناه! فكان شرَّ مولود، وكان ٌشبُّ فً الٌوم شباب ؼٌره فً الجمعة، وٌشّب فً 
الجمعة شباب ؼٌره فً الشهر، وٌشب فً الشهر شباب ؼٌره فً السنة. فاجتمع الثمانٌة الذٌن 

"استعمل علٌنا هذا الؽبلم "  لمنزلته  ٌفسدون فً األرض وال ٌصلحون، وفٌهم الشٌخان، فمالوا:
وشَرؾ جدٌه، فكانوا تسعة. وكان صالح ال ٌنام معهم فً المرٌة، كان فً مسجد ٌمال له: "مسجد 
صالح"، فٌه ٌبٌت باللٌل، فإذا أصبح أتاهم فوعظهم وذكرهم، وإذا أمسى خرج إلى مسجده فبات 

 فٌه".
"إنه سٌولد ؼبلم ٌكون هبلككم على لال حجاج: ولال ابن جرٌج: لما لال لهم صالح: 

ٌدٌه"، لالوا: فكٌؾ تؤمرنا؟ لال: آمركم بمتلهم! فمتلوهم إال واحًدا. لال: فلما بلػ ذلن المولود، 
لالوا: لو كنا لم نمتل أوالَدنا، لكان لكل رجل منا مثل هذا، هذا عمُل صالح! فؤتمروا بٌنهم بمتله، 

نٌةً، ثم نرجع من لٌلة كذا من شهر كذا وكذا، فنرصده ولالوا: نخرج مسافرٌن والناس ٌروننا عبل
عند مصبله فنمتله، فبل ٌحسب الناس إال أنَّا مسافرون، كما نحن! فؤلبلوا حتى دخلوا تحت 
ن  صخرة ٌرُصُدونه، فؤرسل هللا علٌهم الصخرة فرَضَختهم، فؤصبحوا َرْضًخا. فانطلك رجال ممَّ

ٌصٌحون فً المرٌة: أي عباد هللا، أما رضً  فرجعوا لد اطلع على ذلن منهم، فإذا هم رْضٌخ،
صالح أن أمرهم أن ٌمتلوا أوالَدهم حتى لتلهم؟ ! فاجتمع أهل المرٌة على لتل النالة أجمعون، 

 وأحجموا عنها إال ذلن االبن العاشر.
شوا ثم رجع الحدٌث إلى حدٌث رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، لال: وأرادوا أن ٌمكروا بصالح، فم 

حتى أتوا على َسَرٍب على طرٌك صالح، فاختبؤ فٌه ثمانٌة، ولالوا: إذا خرج علٌنا لتلناه وأتٌنا 
أهله، فبٌَّتْناهُْم! فؤمر هللا األرض فاستوت عنهم. لال: فاجتمعوا ومَشْوا إلى النالة وهً على 

ًُّ ألحدهم: ابتها فاعمرها! فؤتاها، فتعاَظَمه ذل ن، فؤضرب عن ذلن، َحْوضها لابمة، فمال الشم
فبعث آخر فؤعظم ذلن. فجعل ال ٌبعث رجبل إال تعاظمه أمُرها، حتى مشوا إلٌها، وتطاول 
فضرب عرلوبٌها، فولعت تركُُض، وأتى رجٌل منهم صالًحا فمال: "أدرن النالةَ فمد عمرت "! 

ًّ هللا، إنما عمرها فبلن، إنه  ال ذنب لنا"! لال: فؤلبل، وخرجوا ٌتَلمَّونه وٌعتذرون إلٌه: "ٌا نب
فانظروا هل تدركون فصٌلها؟ ، فإن أدركتموه، فعَسى هللا أن ٌرفَع عنكم العذاَب! فخرجوا 
ه تضطرب، أتى جببل ٌمال له "الماَرة" لصًٌرا، فصعد وذهبوا  ٌطلبونه، ولما رأى الفصٌل أمَّ

ل: ودخل صالح المرٌة، لٌؤخذوه، فؤوحى هللا إلى الجبل، فطاَل فً السماء حتى ما تَناله الطٌر. لا
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فلما رآه الفصٌل بكى حتى سؤلت دموعه، ثم استمبل صالًحا فرًؼا َرْؼوةً، ثم رَؼا أخرى، ثم رؼا 
أخرى، فمال صالح لمومه: لكل رؼوة أجُل ٌوم، )تمتعوا فً داركم ثبلثة أٌام ذلن وعد ؼٌر 

والٌوم الثانً محمّرة، مكذوب( ، أال إن أٌة العذاب أّن الٌوم األّول تصبح وجوهكم مصفّرة، 
والٌوم الثالث مسوّدة! فلما أصبحوا فإذا وجوههم كؤنها طلٌت بالخلوق، صؽٌُرهم وكبٌُرهم، 
ذكرهم وأنثَاهم. فلما أمسوا صاحوا بؤجمعهم: "أال لد مضى ٌوم من األجل، وحضركم العذاب "! 

وا وبكوا  فلما أصبحوا الٌوم. الثانً إذا وجوههم محمرة، كؤنها ُخِضبت بالدماء، فصاحوا وضجُّ
وعرفوا آٌة العذاب، فلما أمسوا صاُحوا بؤجمعهم: "أال لد مضى ٌومان من األجل وحضركم 
العذاب "! فلما أصبحوا الٌوم الثالث، فإذا وجوههم مسوّدة كؤنها طُلٌت بالمار، فصاحوا جمٌعا: 

بر والممر، وكانت أكفانهم  "أال لد حضركم العذاب"! فتكفَّنُوا وتحنَّطوا، وكان حنوطهم الصَّ
األنطاع،  ثم ألموا أنفسهم إلى األرض، فجعلوا ٌملبون أبصارهم، فٌنظرون إلى السماء مرة وإلى 
األرض مرة، فبل ٌدرون من حٌث ٌؤتٌهم العذاب من فولهم من السماء أو من تحت أرجلهم من 

الرابع أتتهم صٌحةٌ من السماء فٌها صوُت كل األرض، َجَشعًا وفََرلًا. فلما أصبحوا الٌوَم 
صاعمة، وصوت كّل شًء له صوٌت فً األرض، فتمطعت للوبهم فً صُدورهم، فؤصبحوا فً 

 .(ٔ)"دارهم جاثمٌن
 الفوابد:
 .نجى الملة المإمنة بتوحٌدها هلل وتوكلها علٌهأنه تعالى  -ٔ
 :«العزٌز»، و«الموي»: إثبات اسمٌن من أسماء هللا. وهما ومن الفوابد -ٕ
 .(ٕ)"معناه: التام الموة الذي ال ٌستولً علٌه العجز فً حال من األحوال" :«الموي»فـ -
 .(ٖ)"هو المنٌع الذي ال ٌؽلب:«العزٌز»و -
 

 المرآن
ٌَْحةُ فَؤَْصبَُحوا فًِ ِدٌَاِرِهْم َجاثِِمٌَن )  [4ٙ({ ]هود : 4ٙ}َوأََخذَ ال ِذٌَن َظلَُموا الص 

 التفسٌر:
الموٌة ثمود الظالمٌن، فؤصبحوا فً دٌارهم موتى هامدٌن سالطٌن على وأخذت الصٌحة 

 وجوههم ال ِحَران لهم.
ٌَْحةُ{ ]هود : لوله تعالى:  وأخذت الصٌحة الموٌة  ، أي:"[2ٙ}َوأََخذَ الَِّذٌَن َظلَُموا الصَّ

 .(ٗ)"ثمود الظالمٌن
ٌَْحةُ{ وفً لوله تعالى:   :(٘)، ثبلثة ألوال[2ٙ]هود : }َوأََخذَ الَِّذٌَن َظلَُموا الصَّ

 .(ٙ)لاله ٌحٌى بن سبلم أحدها : أن جبرٌل علٌه السبلم صاح بهم.
 .(2)"صٌحة جبرٌل. صاح صٌحة، فماتوا كلهم لال أبو اللٌث السمرلندي:" 

 الثانً : أن هللا تعالى أحدثها فً حٌوان صاح بهم .
 الثالث : أن هللا تعالى أحدثها من ؼٌر حٌوان.

فلما كان صبٌحة األحد واشتد الضحى أخذتهم الصٌحة فلم ٌبك  بن إسحاق:" لال دمحم 
منهم صؽٌرا وال كبٌرا إال هلن إال جارٌة ممعدة ٌمال لها: الذرٌعة، وهً كانت كافرة شدٌدة 
العداوة لصالح فؤطلك هللا لها رجلٌها عند ما عاٌنت أجمع فخرجت كؤسرع ما ٌرى شًء لط 

                                                             
 .22ٖ-2ٖٗ/٘ٔ(:ص1ٕ5ٓٔأخرجه الطبري) (ٔ)
 . 22شؤن الدعاء:(ٕ)
 .1ٗ-2ٗ/ٔشؤن الدعاء: (ٖ)
 .5ٕٕالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .1ٓٗ/ٕانظر: النكت والعٌون: (٘)
 .ٕٓٗ:معانٌه وتصرفت أسمابه اشتبهت مما المرآن لتفسٌر التصارٌؾانظر:  (ٙ)
 .ٓٙٔ/ٕبحر العلوم: (2)
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بما عانت من العذاب وما أصاب ثمود منه استمت من الماء  حتى أتت أهل خرج فؤخبرتهم
 .(ٔ)"فسمٌت فلما شربت ماتت

فؤصبحوا فً دٌارهم  ، أي:"[2ٙ}فَؤَْصبَُحوا فًِ ِدٌَاِرِهْم َجاثِِمٌَن{ ]هود : لوله تعالى: 
 .(ٕ)"موتى هامدٌن سالطٌن على وجوههم ال ِحَران لهم

 .(ٖ)"فً منازلهم خامدٌنٌعنً:  لال مماتل:" 
 .(ٗ)"ٌعنً: صاروا خامدٌن مٌتٌن لال أبو اللٌث السمرلندي:" 
 .(٘)" لد جثمتهم المناٌا، وتركتهم خموًدا بؤفنٌتهم لال الطبري:" 

 .(ٙ)"ٌعنً: بٌوتهم {،فً دٌارهم:"}عن أبً مالن 
 ، وجهان:[2َٙجاثِِمٌَن{ ]هود : وفً لوله تعالى:} 

 .(2)فً اللٌل ، لاله عبد الرحمن بن زٌدأحدهما : مبٌتٌن، ألن الصحٌة كانت بٌاتاً 
 .(1)"ٌمول: أصبحوا لد هلكوا {،فؤصبحوا فً دٌارهم جاثمٌن }لال لتادة:" 

 .(5)الثانً : هلكى بالجثوم
 :(ٓٔ)تؤوٌبلن ،«الجثوم»وفً 

 أحدهما : أنه السموط على الوجه .
كب .  الثانً : أنه المعود على الرُّ

 
 المرآن

 [4ٙ({ ]هود : 4ٙفٌَِها أاََل إِن  ثَُموَد َكفَُروا َرب ُهْم أاََل بُْعًدا ِلثَُموَد )}َكؤَْن لَْم ٌَْغنَْوا 
 التفسٌر:

كؤنهم فً سرعة زوالهم وفنابهم لم ٌعٌشوا فٌها. أال إن ثمود جحدوا بآٌات ربهم وحججه. أال 

 بُْعًدا لثمود وطرًدا لهم من رحمة هللا، فما أشماهم وأذلَّهم!!
كؤنهم فً سرعة زوالهم وفنابهم لم  ، أي:"[1ٙؤَْن لَْم ٌَْؽنَْوا فٌَِها{ ]هود : }كَ لوله تعالى: 
 .(ٔٔ)"ٌعٌشوا فٌها
 .(ٕٔ)"كؤنهم لم ٌكونوا فً الدنٌا لط :ٌمول لال مماتل:" 
 .(ٖٔ)"ٌمول: كؤن لم ٌعٌشوا فٌها، ولم ٌعمروا بها لال الطبري:" 
ٌعنً: صاروا كؤن لم ٌكونوا فً الدنٌا. وٌمال: كؤن لم ٌنزلوا  لال أبو اللٌث السمرلندي:" 

 .(ٗٔ)"فً دٌارهم، ولم ٌكونوا
وروي عن لتادة  .(٘ٔ)"، كؤن لم ٌعٌشوا فٌها{كؤن لم ٌؽنوا فٌها"}عن ابن عباس لوله:  
 .(ٔ)مثله

                                                             
 .ٕٕ٘ٓ/ٙ(:ص555ٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔ)
 .5ٕٕالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .15ٕ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٖ)
 .ٓٙٔ/ٕبحر العلوم: (ٗ)
 .1ٖٓ/٘ٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .ٕٕ٘ٓ/ٙ(:صٓٓٓٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٙ)
 .1ٔٗ/ٕانظر: النكت والعٌون: (2)
 .1ٖٔ-1ٖٓ/٘ٔ(:ص1ٕ5ٗٔأخرجه الطبري) (1)
 .1ٔٗ/ٕانظر: النكت والعٌون: (5)
 .1ٔٗ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٓٔ)
 .5ٕٕالتفسٌر المٌسر: (ٔٔ)
 .15ٕ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٕٔ)
 .1ٖٔ/٘ٔتفسٌر الطبري: (ٖٔ)
 .ٓٙٔ/ٕبحر العلوم: (ٗٔ)
 .1ٖٔ/٘ٔ(:ص1ٕ5٘ٔأخرجه الطبري) (٘ٔ)
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 .(ٕ)"كؤن لم ٌعمروا فٌها وفً رواٌة عن ابن عباس:" 
 .(ٖ)"لم ٌنعمواولال لتادة: "كؤن  

 .(ٗ)"كؤن لم ٌكونوا فٌها:"وروي عن أبً مالن
أال إن ثمود جحدوا بآٌات  ، أي:"[1ٙ}أاََل إِنَّ ثَُموَد َكفَُروا َربَُّهْم{ ]هود : لوله تعالى: 

 .(٘)"ربهم وحججه
 .(ٙ)"كفروا بتوحٌد ربهم لال مماتل:" 
 .(2)"ٌمول: أال إن ثمود كفروا بآٌات ربهم فجحدوها لال الطبري:" 
ٌعنً: جحدوا وحدانٌة ربهم، فهذا تنبٌه وتخوٌؾ لمن  أبو اللٌث السمرلندي:"لال  
 .(1)"بعدهم
أال بُْعًدا لثمود وطرًدا لهم من رحمة هللا،  ، أي:"[1ٙ}أاََل بُْعًدا ِلثَُموَد{ ]هود : لوله تعالى: 

 .(5)"فما أشماهم وأذلَّهم!!
 .(ٓٔ)"ٌمول: أال أبعد هللا ثمود! لنزول العذاب بهم لال الطبري:" 
 .(ٔٔ)"ٌعنً: خزٌا وسحما لثمود فً الهبلن لال أبو اللٌث السمرلندي:" 
بكسر الدال مع التنوٌن، وجعله اسما للموم، فلذلن جعله « أال بعدا لثمود»لرأ الكسابً:  

« أال إن ثمود»ري فً لوله: منصرفا. ولرأ البالون بنصب الدال، ألنه اسم المبٌلة. وإنما ٌج
أال إن ثمود كفروا »اتباعا للكتابة فً مصحؾ اإلمام، وأما الكسابً، فؤجراه لمربه من لوله: 

 .(ٕٔ)«ربهم
ذكر لنا أن نبً هللا ملسو هيلع هللا ىلص لما مّر بوادي ثمود، وهو عامد إلى تبون لال: فؤمر  لال لتادة:" 

لوا به، وال ٌشربوا من مابه، وأخبرهم أنه واٍد ملعون. أصحابه أن ٌسرعوا السٌر، وأن ال ٌنز
لال: وذكر لنا أن الرجل الُموِسر من لوم صالح كان ٌعطً المعسر منهم ما ٌتَكفّنون به، وكان 

الرجل منهم ٌَْلَحد لنفسه وألهل بٌته، لمٌعاد نبً هللا صالح الذي وعدهم. وحدَّث من رآهم 
 .(ٖٔ)"ان وشٌوخ، أبماهم هللا عبرة وآٌةبالطرق واألفنٌة والبٌوت، فٌهم شب

 :[1ٙ-2ٙاآلٌتٌن: ] فوابد
 شإم الظلم وسوء عالبة أهله. -ٔ
المالن ":أي: ومن فوابد اآلٌة الكرٌمة إثبات اسم من اسمابه تعالى، وهو: "الرب": -ٕ

 .(ٗٔ)"والمتصرؾ والمدبر والسٌد والمربً
، وذلن من : «الرب»و الثابت « الرب»اسمه صفةٌ ذاتٌةٌ ثابتةٌ هلل َعزَّ وَجلَّ

رب »، وتارة مضافاً؛ مثل: «الرب»بالكتاب والسنة فً مواضع عدٌدة؛ تارة وحده 
 . «رب المشرلٌن»، و«العالمٌن

                                                                                                                                                                               
 . حكاه دون ذكر اإلسناد.1ٖٔ/٘ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٔ)
 .ٕٕ٘ٓ/ٙ(:صٕٓٓٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕ)
 .ٖٕ٘ٓ/ٙ(:صٗٓٓٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٖ)
 . حكاه دون ذكر اإلسناد.ٖٕ٘ٓ/ٙتفسٌر ابن ابً حاتم: (ٗ)
 .5ٕٕالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .15ٕ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٙ)
 .1ٖٔ/٘ٔتفسٌر الطبري: (2)
 .ٓٙٔ/ٕبحر العلوم: (1)
 .5ٕٕالتفسٌر المٌسر: (5)
 .1ٖٔ/٘ٔتفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .ٓٙٔ/ٕبحر العلوم: (ٔٔ)
 .ٓٙٔ/ٕ،  وتفسٌر السمرلندي )بحر العلوم):2ٖٖانظر: السبعة فً المراءات (ٕٔ)
 .25ٖ/٘ٔ(:ص1ٕ5ٕٔأخرجه الطبري) (ٖٔ)
 .2ٔٔالسماؾ:، والسنة الكتاب فً الواردة وجل عز هللا صفات(ٗٔ)
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ِ َرّبِ اْلَعالَِمٌَن{ ]الفاتحة:  لال تعالى ِن ، ولوله تعالى:[ٕ}اْلَحْمُد ّلِِلَّ ٌْ }َربُّ اْلَمْشِرلَ
ٌِْن{ ]الرحمن:   [.2َٔوَربُّ اْلَمْؽِرَب

صلى  -"الرب": لم ٌؤت فً المرآن بدون إضافة لكن فً السنة لال الرسول و
 .(ٔ): "أما الركوع فعظموا فٌه الرب"-هللا علٌه وسلم 
 .(ٕ)"مطهرة للفم مرضاة للرب"«: السوان»ولال فً 
بُّ من العبد فً جوؾ اللٌل "عمرو بن عبسة مرفوعاً: وعن  ألرب ما ٌكون الرَّ

 .(ٖ)"تكون ممن ٌذكر هللا فً تلن الساعة؛ فكن اآلخر، فإن استطعت أن
، والرب المالن، ٌُمال: هذا رب الدار ورب «الرب»ومن صفاته :"لال ابن لتٌبة

الضٌعة ورب الؽبلم؛ أي: مالكه، لال هللا سبحانه: }اْرجْع إلى َربِّن{ ؛ أي: إلى سٌدن. 
؛ معرفاً باأللؾ والبلم؛ كما  وال ٌُمال بُّ ٌُمال هلل، إنما ٌُمال: هذا رب كذا، لمخلوق: هذا الرَّ

؛ دلَّت األلؾ والبلم على  بُّ ؾ باإلضافة؛ ألن هللا مالن كل شًء. فإذا لٌل: الرَّ فٌُعرَّ
معنى العموم، وإذا لٌل لمخلوق: ربُّ كذا وربُّ كذا؛ نُسب إلى شًء خاص؛ ألنه ال 

 .(ٗ)"ٌملن ]شٌباً[ ؼٌره
« هللا»ألمر بهذه األسماء الثبلثة، وهً وتؤمل ارتباط الخلك وا :"ولال ابن المٌم

؛ كٌؾ نشؤ عنها الخلك واألمر والثواب والعماب، وكٌؾ «الرحمن»، و«الرب»، و
 .جمعت الخلك وفرلتهم؛ فلها الجمع، ولها الفرق

له الجمع الجامع لجمٌع المخلولات؛ فهو رب كل شًء وخالمه « الرب»فاسم 
وكل من فً السماوات واألرض عبد له فً والمادر علٌه، ال ٌخرج شًء عن ربوبٌته، 

لبضته وتحت لهره، فاجتمعوا بصفة الربوبٌة، وافترلوا بصفة اإللهٌة، فؤلَّهه وحده 
السعداء، وألروا له طوعاً بؤنه هللا الذي ال إله إال هو، الذي ال تنبؽً العبادة والتوكل 

خضوع إالَّ له، وهنا والرجاء والخوؾ والحب واإلنابة واإلخبات والخشٌة والتذلل وال
ً موحدٌن فً الجنة؛  ً مشركٌن فً السعٌر، وفرٌما افترق الناس، وصاروا فرٌمٌن: فرٌما
فاإللهٌة هً التً فرلتهم كما أنَّ الربوبٌة هً التً جمعتهم؛ فالدٌن والشرع، واألمر 

من صفة اإللهٌة، والخلك واإلٌجاد والتدبٌر والفعل من صفة  -مظهره ولٌامه-والنهً 
الملن، وهو ملن ٌوم الدٌن،  لربوبٌة، والجزاء بالثواب والعماب والجنة والنار من صفةا

فؤمرهم بإلهٌته، وأعانهم ووفمهم وهداهم وأضلهم بربوبٌته، وأثابهم وعالبهم بملكه 
 .(٘)"وعدله، وكل واحدة من هذه األمور ال تنفن عن األخرى ...

، المربً جمٌع عباده بالتدبٌر وأصناؾ النعم : هو«الرب» لال السعدي:"
وأخص من هذا تربٌته ألصفٌابه بإصبلح للوبهم وأرواحهم وأخبللهم وبهذا كثر دعاإهم 

وهو الذي له جمٌع معانً ، له بهذا اإلسم الجلٌل ألنهم ٌطلبون منه هذه التربٌة الخاصة
والمحامد كلها له والفضل الربوبٌة التً ٌستحك أن ٌإله ألجلها وهً صفات الكمال كلها 

ٌَْس َكِمثِْلِه  كله واإلحسان كله، وأنه ال ٌشارن هللا أحد فً معنى من معانً الربوبٌة } لَ
ٌء َوهَُو السَِّمٌُع اْلبَِصٌر{ ]الشورى :  ًْ ً عبٌد ،  [َٔٔش ال بشر وال ملن، بل هم جمٌعا

مته، فبل ٌنبؽً أن ممهورون خاضعون لجبلله وعظ، مربوبون لربهم بكل أنواع الربوبٌة
فبربوبٌته سبحانه ٌربً الجمٌع ، ٌكون أحد منهم نداً وال شرٌكاً هلل فً عبادته وإلوهٌته

وهم ٌشكرونه على ذلن ، من مبلبكة وأنبٌاء وؼٌرهم خلماً ورزلاً وتدبٌراً وإحٌاًء وإماتةً 

                                                             
 .عنها هللا رضً عابشة عن ؛(5ٕٔٔ) ومسلم ،(2ٕٗ٘) البخاري: رواه(ٔ)
/ ٕ) حبان وابن ،(ٓٔ/ ٔ) والنسابً ،(ٕٙ/ ٙ) أحمد ووصله ،(1٘ٔ/ ٗ) مجزوًما معلًما البخاري رواه(ٕ)

 .(5ٖٗ/ ٔ" )السنة شرح" فً البؽوي وحّسنه ،(12ٕ
 .(1ٖٕٖ) :صحٌح سنن الترمذي(ٖ)
 .5 :ؼرٌب المرآن(ٗ)
 .ٖٗ/ٔ:مدارج السالكٌن(٘)
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اً، فاإللهٌة بإخبلص العبادة كلها له وحده، فٌإلهونه وال ٌتخذون من دونه ولٌاً وال شفٌع
 .(ٔ)حك له سبحانه على عباده بصفة ربوبٌته"

هو الخالك الرازق المحًٌ الممٌت المدبر لجمٌع :«الرب»و لال الحازمً:"
َؾ لم ٌطلك إال على هللا عز وجل األمور، وإذا أُْفِرَد أو عُّرِ

 (ٕ). 

 
 المرآن

({ 3َٙساَلًما لَاَل ساََلٌم فََما لَبَِث أَْن َجاَء بِِعْجٍل َحنٌٍِذ )}َولَمَْد َجاَءْت ُرسُلُنَا إِْبَراِهٌَم بِاْلبُْشَرى لَالُوا 
 [3ٙ]هود : 
 التفسٌر:

ولمد جاءت المبلبكة إبراهٌم ٌبشرونه هو وزوجته بإسحاق، وٌعموَب بعده، فمالوا: سبلًما، لال 
 ردًّا على تحٌتهم: سبلم، فذهب سرٌعًا وجاءهم بعجل سمٌن مشوّيٍ لٌؤكلوا منه.

ولمد جاءت  ، أي:"[5ٙ}َوَلمَْد َجاَءْت ُرسُلُنَا إِْبَراِهٌَم بِاْلبُْشَرى{ ]هود : تعالى:لوله  
 .(ٖ)"المبلبكة إبراهٌم ٌبشرونه هو وزوجته بإسحاق، وٌعموَب بعده

، من المبلبكة وهم فٌما ذكر، كانوا {ولمد جاءت رسلنا}ٌمول تعالى ذكره:  لال الطبري:" 
، ٌعنً: {إبراهٌم} مٌكابٌل وإسرافٌل معه إن الملكٌن اآلخرٌن كان جبرٌل وملكٌن آخرٌن. ولٌل:

 .(ٗ)"، ٌعنً: بالبشارة {بالبشرى} ،إبراهٌم خلٌل هللا
 :(٘)، وجهان«إبراهٌم»وفً اسم 

 .«أب رحٌم»:. ولٌل معناه(ٙ)أحدهما : أنه اسم أعجمً ، لاله األكثرون
 إدامة النظر . :وهً «البرهمة»الثانً : أنه عربً مشتك من 

 : ألوالوفً البشرى التً جاءوه بها أربعة 

أحدها : بشروه بنبّوته ، لاله عكرمة
(2). 

  .(1)الثانً : بإسحاق ، لاله الحسن
ْوعُ َوَجاَءتْهُ اْلبُْشَرى وٌشهد ]له[  لال ابن كثٌر:"  ا ذََهَب َعْن إِْبَراِهٌَم الرَّ لوله تعالى : } فَلَمَّ
 .(5)"[2ٗلَْوِم لُوٍط { ]هود : ٌَُجاِدلُنَا فًِ 

 .(ٓٔ)من صلبه وأنه خاتم األنبٌاء -ملسو هيلع هللا ىلص-الثالث : بشروه بإخراج دمحم 
 .(ٔٔ)الرابع : بشروه بهبلن لوم لوط ، لاله لتادة

فمالوا: سبلًما، لال ردًّا على  ، أي:"[5ٙ}لَالُوا َسبَلًما لَاَل َسبَلٌم{ ]هود : لوله تعالى: 
 .(ٕٔ)"تحٌتهم: سبلم
لال علماء البٌان : هذا أحسن مما َحٌّوه به ؛ ألن الرفع ٌدل على الثبوت  لال ابن كثٌر:" 
 .(ٖٔ)" والدوام
 :(ٔ)، وجهان[5ٙ}لَالُوا َسبَلًما لَاَل َسبَلٌم{ ]هود : لوله تعالى:وفً  

                                                             
 .ٕٓٓ-55ٔتفسٌر اسماء هللا الحسنى للسعدي: (ٔ)
 .(]مرلم آلٌا[.ٓٔ/ٕٕ:الدرس)الحازمً مساعد بن عمر بن أحمد هللا، عبد أبو، الواسطٌة العمٌدة شرح(ٕ)
 .5ٕٕالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .1ٕٖ-1ٖٔ/٘ٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .1ٕٗ-1ٔٗ/ٕانظر: النكت والعٌون: (٘)
 .1ٕٗ-1ٔٗ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٙ)
 .ٖٕ٘ٓ/ٙ(:ص٘ٓٓٔٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (2)
 ، عن بعضهم.1ٖٖ/٘ٔ.وحكاه الطبري:1ٕٗ/ٕانظر: النكت والعٌون: (1)
 .ٕٖٖ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (5)
 .1ٕٗ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٓٔ)
 ، عن بعضهم.1ٖٖ/٘ٔ.وحكاه الطبري:1ٕٗ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٔٔ)
 .5ٕٕالتفسٌر المٌسر: (ٕٔ)
 .ٕٖٖ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٖٔ)
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تحٌة من المبلبكة إلبراهٌم علٌه السبلم فحٌاهم بمثله فدل على أن السبلم تحٌة المبلبكة  :أحدهما
 والمسلمٌن جمٌعاً .

 الثانً : سلمت أنت وأهلن من هبلن لوم لوط .
 سلمت . « : سبلم»الحمد هلل الذي سلّمنً، فمعنى  :أي ،«سبلم»ولوله 

 .(ٕ)لؾبكسر السٌن وإسماط األ ،«ِسلم»ولرأ حمزة والكسابً
 : (ٖ)على وجهٌن « السبلم»و« السلم»واختلؾ فً 

 أحدهما : أن السلم من المسالمة والسبلم من السبلمة .
 :(ٗ)الثانً : أنهما بمعنى واحد ، لال الشاعر ، ولد أنشده الفراء لبعض العرب

 َكَما اْكتَلَّ بِالَْبرِق الؽََماُم الَّلَوابِحُ                 َمَرْرَنا فَمُْلنَا إٌِِه ِسْلٌم فََسلََّمْت 
فذهب سرٌعًا وجاءهم  ، أي:"[5ٙ}فََما لَِبَث أَْن َجاَء بِِعْجٍل َحنٌٍِذ{ ]هود : لوله تعالى: 

 .(٘)"بعجل سمٌن مشوّيٍ لٌؤكلوا منه
أي : ذهب سرٌعا ، فؤتاهم بالضٌافة ، وهو عجل : فتى البمر ، َحنٌِذ :  لال ابن كثٌر:" 

ًٌا ناضًجا على الّرْضؾ ، وهً الحجارة الُمْحماة نت هذه اآلٌة آداب  ..وهو  َمْشوي ش ولد تضمَّ
 .(ٙ)" الضٌافة من وجوه كثٌرة

هم الضٌافة ظنَّ ُرسُل ربه أضٌافاً ألنهم جاُإوه فً صورة الناس فعجل ل لال الماوردي:" 
 .(2)"فجاءهم بعجل حنٌذ

 لوالن: ،«الحنٌذ»معنى وفً  
 .(1)أحدهما : أنه الحار ، حكاه أبان بن تؽلب عن علممة النحوي

 :(ٓٔ)وفٌه لوالن ،(5)طبٌخ ومطبوخ :الثانً : هو المشوي نضٌجاً وهو المحنوذ مثل
أحدهما : هو الذي ُحفر له فً األرض ثم ؼُمَّ فٌها ، لال الشاعر
(ٔٔ) : 

 حنذناه حتى َعٌن اللحم آكله                   اذا ما اعتبطنا اللحم للطالب الِمرى
 .(ٕٔ)"الذي ٌُْحنَذُ فً األرض«: الحنٌذ»و"لال الكلبً :  

الحجارة فإذا اشتد حرها ألمٌت فً جوفه لٌسرع نضجه ، لال طرفة بن  ىالثانً : هو أن ٌولد عل
 :(ٖٔ)العبد

 وِعمر الوحش شابله حنوذ                  لهم راٌح وكافور ومسنٌ 
 .(ٗٔ)"الذي أنضج بالحجارة {:بعجل حنٌذ عن الضحان:"} 
 .(ٕ). وروي عن الضحان مثله(ٔ)"، ٌمول: نضٌج{بعجل حٌنذ"}عن ابن عباس لوله: 

                                                                                                                                                                               
 .1ٕٗ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٔ)
 .1ٕٗ/ٕ، والنكت والعٌون:1ٖٖ/٘ٔ، وتفسٌر الطبري:1ٖٖ-2ٖٖانظر: السبعة فً المراءات: (ٕ)
 .1ٕٗ/ٕوالنكت والعٌون:، 1ٖٖ-1ٕٖ/٘ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٖ)
 .األعرابً ابن عن ،( كلل) مادة فً اللسان، 1ٕٖ/٘ٔلم أعرؾ لابله، والبٌت من شواهد الطبري: (ٗ)
 .وظهر لمع أي برلها، الح التً"  اللوابح" و به، لمع: أي ،" واكتل البرق، عن السحاب انكل: " ٌمال .
 .5ٕٕالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .ٖٖٖ-ٖٖٖ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٙ)
 .1ٕٗ/ٕالنكت والعٌون: (2)
 .1ٖٗ-1ٕٗ/ٕانظر: النكت والعٌون: (1)
 .1ٖٗ-1ٖٖ/٘ٔانظر: تفسٌر الطبري: (5)
 .1ٖٗ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٓٔ)
 .1ٖٗ/ٕلم ألؾ علٌه، والبٌت من شواهد الماوردي فً النكت والعٌون: (ٔٔ)
 الذي. لام المحمك بوضع عبارة]ولال الكلبً[ داخل لوسٌن، ولال:" 1ٖ٘/٘ٔ(:ص1ٖٓٔٔأخرجه الطبري) (ٕٔ)
 آخر، ناسخ من زٌادة أنه وأرجح فٌه، أشن كنت وإن حاله، على تركته ولد المخطوطة، فً لٌس الموسٌن بٌن
 ."مخطوطتنا ناسخ بعد
 
 .1ٖٗ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٖٔ)
 .1ٖٙ/٘ٔ(:ص1ٖٓ2ٔأخرجه الطبري) (ٗٔ)
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ْضؾ لال السدي:"  ذبحه ثم شواه فً الرَّ
 .(ٗ)"حٌن شواه« الحنٌذ»، فهو (ٖ)

 .(٘)"المشوي النضٌج«: الحنٌذ»البمر، و "بعجل، َحِسٌل لال:، {بعجل حٌنبذ}عن مجاهد: 
 .(ٙ)"النضٌج«: الحنٌذ»"عن لتادة:  
 .(2)"، لال: مشويّ  {فما لبث أن جاء بعجل حنٌذ"}سفٌان: عن  
 .(1)"، لال: المشوّي الذي ٌمطر{فجاء بعجل حنٌذ"}عن شمر بن عطٌة:  
وهذه األلوال التً ذكرناها عن أهل العربٌة وأهل التفسٌر متمارباُت  لال الطبري:" 

 .(5)"المعانً بعضها من بعض
 
 المرآن

ٌِْه نَِكَرهُْم َوأَْوَجَس ِمْنُهْم ِخٌَفةً لَالُوا اَل تََخْف إِن ا أُْرِسْلنَا ٌِْدٌَُهْم اَل تَِصُل إِلَ ا َرأَى أَ إِلَى لَْوِم لُوٍط  }فَلَم 
 [4ٓ ({ ]هود :4ٓ)

 التفسٌر:
فلما رأى إبراهٌم أٌدٌهم ال تَِصل إلى العجل الذي أتاهم به وال ٌؤكلون منه، أنكر ذلن منهم، 

: ال تََخْؾ إنا -لما رأت ما بإبراهٌم من الخوؾ-وأحس فً نفسه خٌفة وأضمرها، لالت المبلبكة 
 مبلبكة ربن أُرسلنا إلى لوم لوط إلهبلكهم.

ا َرأَ لوله تعالى:  ٌِْه{ ]هود : }فَلَمَّ ٌِْدٌَُهْم اَل تَِصُل إِلَ فلما رأى إبراهٌم أٌدٌهم  ، أي:"[2ٓى أَ
 .(ٓٔ)"ال تَِصل إلى العجل الذي أتاهم به وال ٌؤكلون منه

ٌمول تعالى ذكره: فلما رأى إبراهٌم أٌدٌَهم ال تصل إلى العجل الذي أتاهم  لال الطبري:" 
 .(ٔٔ)"به، والطعام الذي لّدم إلٌهم

 .(ٕٔ)"أنكر ذلن منهم ، أي:"[2ٓ}نَِكَرهُْم{ ]هود : تعالى:لوله  

 .(ٖٔ)"تَنَكرهم لال ابن كثٌر:" 
وذلن أنه لما لدم طعامه ملسو هيلع هللا ىلص إلٌهم، فٌما ذكر، كفّوا عن أكله، ألنهم لم  لال الطبري:" 

ٌكونوا ممن ٌؤكله. وكان إمساكهم عن أكله، عند إبراهٌم، وهم ِضٌَفانه مستنكًرا. ولم تكن بٌنهم 
 .(ٗٔ)"معرفةٌ، وراعه أمرهم

إلٌهم العجل، فجعلوا ، لّرب  لما دخل ضٌؾ إبراهٌم علٌه"عن جندب بن سفٌان لال:  
 .(٘ٔ)"ٌنكتُون بِمداح فً أٌدٌهم من نْبل، وال تصل أٌدٌهم إلٌه، نكرهم عند ذلن

 :(ٙٔ)وجهان ،«نكرهم وأنكرهُم»فً و
 أحدهما : أن معناهما مخلتؾ ، فنكرهم إذا لم ٌعرفهم ونكرهم إذا وجدهم على منكر.

                                                                                                                                                                               
 .1ٖٗ/٘ٔ(:ص1ٕ52ٔاخرجه الطبري) (ٔ)
 .1ٖٙ/٘ٔ(:ص1ٖٓٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕ)
 .الرضفة على مشوي ،" مرضوؾ شواء"  و. النار على المحماة الحجارة( فسكون بفتح" ) الرضؾ" (ٖ)
 .1ٖ٘/٘ٔ(:ص1ٖٖٓٔأخرجه الطبري) (ٗ)
  .البمرة ولد( : السٌن وكسر الحاء بفتح" ) الحسٌلو. 1ٖ٘-1ٖٗ/٘ٔ(:ص1ٕ51ٔاخرجه الطبري) (٘)
 .1ٖ٘/٘ٔ(:ص1ٖٓٓٔأخرجه الطبري) (ٙ)
 .1ٖٙ/٘ٔ(:ص1ٖٓ1ٔأخرجه الطبري) (2)
 .1ٖ٘/٘ٔ(:ص1ٖٓٗٔأخرجه الطبري) (1)
 .1ٖٙ/٘ٔتفسٌر الطبري: (5)
 .5ٕٕالتفسٌر المٌسر: (ٓٔ)
 .12ٖ/٘ٔتفسٌر الطبري: (ٔٔ)
 .5ٕٕالتفسٌر المٌسر: (ٕٔ)
 .ٖٖٖ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٖٔ)
 .12ٖ/٘ٔتفسٌر الطبري: (ٗٔ)
 .11ٖ-12ٖ/٘ٔ(:ص1ٖٖٔٔأخرجه الطبري) (٘ٔ)
 .1ٖٗ/ٕ، والنكت والعٌون:15ٖ-11ٖ/٘ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٙٔ)
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 :(ٔ)الثانً : أنهما بمعنى واحد ، لال األعشى
لََعا              َوأَْنَكَرتِْنً َوَما َكاَن الَِّذي نَِكَرْت  ٌَْب َوالصَّ  ِمَن الَحَواِدِث، إال الشَّ

 :(ٕ)فجمع اللؽتٌن جمٌعا فً البٌت. ولال أبو ذإٌب
 َهْوَجاُء َهاِدٌَةٌ َوَهاٍد ُجْرُشعُ                فَنَِكْرنَهُ، فَنَفَْرَن، واْمتََرَسْت بِِه 

 سبب إنكاره لهم على لولٌن : واختلؾ فً
أحدهما : أنهم لم ٌطعموا ، ومن شؤن العرب إذا نزل بهم ضٌؾ فلم ٌطعم من طعامهم ظنوا به 

 . (ٖ)سوءاً وخافوا منه شراً ، فنكرهم إبراهٌم لذلن ، لاله لتادة
 . (ٗ)والثانً : ألنه لم تكن لهم أٌدي فنكرهم ، لاله ٌزٌد بن أبً حبٌب

 .(٘)"وامتنعوا من طعامه ألنهم مبلبكة ال ٌؤكلون وال ٌشربونلال الماوردي:"
وأحس فً نفسه خٌفة  ، أي:"[2ٓ}َوأَْوَجَس ِمْنُهْم ِخٌفَةً{ ]هود : لوله تعالى: 
 .(ٙ)"وأضمرها
 .(2)"ٌمول: احسَّ فً نَفسه منهم خٌفة وأضمرها لال الطبري:" 
وذلن أن المبلبكة ال همة لهم إلى الطعام وال ٌشتهونه وال ٌؤكلونه ؛ فلهذا  لال ابن كثٌر:" 

رأى حالهم معرضٌن عما جاءهم به ، فارؼٌن عنه بالكلٌة فعند ذلن نَكرهم ، } َوأَْوَجَس ِمْنُهْم 
 .(1)"ِخٌفَةً {
 :(5)، وجهان[2ٓ}َوأَْوَجَس ِمْنُهْم ِخٌفَةً{ ]هود : لوله تعالى:وفً  

 أحدهما : أضمر فً نفسه خوفاً منهم . 
 :(ٓٔ)منهم ، كما لال ٌزٌد بن معاوٌةوالثانً : أحّس من نفسه تخوفاً 
 فؤوجس الملُب من لرطاسه جزعا                  جاء البرٌد بمرطاس ٌَُخبُّ به

-لالت المبلبكة  أي:" ،[2ٓ}لَالُوا اَل تََخْؾ إِنَّا أُْرِسْلنَا إِلَى لَْوِم لُوٍط{ ]هود : لوله تعالى: 

 .(ٔٔ)": ال تََخْؾ إنا مبلبكة ربن أُرسلنا إلى لوم لوط إلهبلكهم-لما رأت ما بإبراهٌم من الخوؾ

                                                             
 .وؼٌرهما( نكر) واللسان ،5ٖٕ: ٔ عبٌدة ألبً المرآن ومجاز ،2ٕ: دٌوانه(ٔ)

 أنشد وأنه ٌروه، فلم ،" هللا وأستؽفر البٌت هذا للت أنا: " لال العبلء بن عمرو أبا أن عبٌدة، أبو ٌروٌه ومما
 عرؾ وال سٌدي، ٌا: له فملت. كبلمه من هذا لٌس: فمال لؤلعشى، إنه: له ولٌل ٌسمعه وهو البٌت هذا بشاًرا
 .منها شن فً أنا تروى لصة وهذه. شٌطان أعمى: لال ثم. المصٌدة

 الماء، فً شرعت لما الوحش، حمر ٌذكر وؼٌرهما، ،1ٙ2: المفضلٌات وشرح ،1: ٔ( الهذلٌٌن دٌوان(ٕ)
ٌْبَ  الِحَجاِب، َشَرؾُ ...  ُدونَهُ  ِحسًّا َسِمْعنَ  ثُمَّ  فََشِرْبنَ : فمال الصابد، حس وسمعت  ٌَْمَرعُ  لَْرعٍ  َوَر
 وأَْلَطعُ  أََجشُّ  َجْشءٌ  َكفِّهِ  فً...  متلبِّبٍ  لَانٍِص  ِمنْ  َونِمٌَمةً 
 من رابهن ما سمعن: ٌمول ثم ،" الحجاب شرؾ"  وهو الحرة من ارتفع ما ٌحجبه الصابد، حس سمعن: ٌمول
" و. بثوبه المحتزم" المتلبب" و حركته، من علٌه ٌنم ما وهو الصابد، نمٌمة وسمعن الوتر، وصوت الموس لرع
 بكسر" ) لطع"  جمع"  األلطع" و. الصوت ؼلٌظ"  أجش" و. الموس منه تعمل الذي المضٌب"  الجشء
 أي بالحمار، األتان فامترست فنفرت، أنكرته ذلن سمعت فلما: ٌمول. صؽٌر النصلٌن، بٌن نصل وهو ،( فسكون
"  متمدم،"  هاد" وهو متمدمة،"  هادٌة"و العنك، طوٌلة"  سطعاء"و. له مبلزمتها شدة من شدًٌدا، دنًوا منه دنت
 .الجنبٌن منتفخ ،" جرشع
 .متمدمة جرٌبة: ٌعنً فإنه ،" هادٌة هوجاء"  رواٌة وأما
 .12ٖ/٘ٔ(:ص1ٖٔٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖ)
 .1ٖٗ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٗ)
 .1ٖٗ/ٕالنكت والعٌون: (٘)
 .5ٕٕالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .15ٖ/٘ٔتفسٌر الطبري: (2)
 .ٖٖٖ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (1)
 .1ٖٗ/ٕانظر: النكت والعٌون: (5)
-، لاله حٌنما جاءه نعً والده معاوٌة٘ٙ/5، ووتفسٌر المرطبً:1ٖٗ/ٕ، والنكت والعٌون:ٕ٘انظر: دٌوانه:  (ٓٔ)

 -رضً هللا عنه
 .5ٕٕالتفسٌر المٌسر: (ٔٔ)
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ٌمول: لالت المبلبكة، لما رأت ما بإبراهٌم من الخوؾ منهم: ال تخؾ منا  لال الطبري:" 
 .(ٔ){"أرسلنا إلى لوم لوط}وكن آمنًا، فإنا مبلبكة ربّن 

 :(ٕ)إعبلمهم إبراهٌم بذلن وجهانوفً  
 أحدهما : لٌزول خوفه منهم .

والثانً : ألن إبراهٌم لد كان ٌؤتً لوم لوط فٌمول : وٌحكم أٌنهاكم عن هللا أن تتعرضوا لعموبته 
 فبل ٌطٌعونه.
لما بعث هللا المبلبكة لموم لوط ألبلت تمشً فً ُصور رجال شبان  حتى "لال السّدي :  

نزلوا على إبراهٌم فتضٌفوه ، فلما رآهم إبراهٌم أَجلَّهم ،} فََراَغ إِلَى أَْهِلِه فََجاَء بِِعْجٍل َسِمٌٍن { 
هم  وأتاهم به فمعد معهم ، ولامت سارة تخدم ،فهو الحنٌد حٌن شواه، فذبحه ثم شواه فً الرضؾ 

فً لراءة ابن مسعود : "فلما لَربه إلٌهم لال أال « وامرأته لابمة وهو جالس»فذلن حٌن ٌمول : 
وما ثمنه ؟ لال :  :تؤكلون لالوا : ٌا إبراهٌم إنا ال نؤكل طعاما إال بثمن. لال فإن لهذا ثمنا. لالوا
فمال : ُحك لهذا أن  تذكرون اسم هللا على أوله ، وتحمدونه على آخره فنظر جبرٌل إلى مٌكابٌل

ٌِْه نَِكَرهُْم { ٌمول : فلما رآهم ال ٌؤكلون فزع  ٌِْدٌَُهْم ال تَِصُل إِلَ ا َرأَى أَ ٌتخذه ربه خلٌبل" ، } فَلَمَّ
منهم ، وأوجس منهم خٌفة ، فلما نظرت إلٌه سارة أنه لد أكرمهم ولامت هً تخدمهم ، ضحكت 

 .(ٖ)"ؤنفسنا كرامة لهم ، وهم ال ٌؤكلون طعامناولالت : عجبا ألضٌافنا هإالء ، إنا نخدمهم ب
كانوا أربعة "لال :  -فً ضٌؾ إبراهٌم-ن عثمان بن ِمْحصن ع نوح بن لٌسعن  روي  

: جبرٌل ، ومٌكابٌل ، وإسرافٌل، ورفابٌل. لال نوح بن لٌس : فزعم نوح بن أبً شداد أنهم لما 
بجناحه ، فمام ٌدرج حتى لحك بؤمه ،  دخلوا على إبراهٌم ، فمرب إلٌهم العجل ، مسحه جبرٌل

 .(ٗ)"وأم العجل فً الدار
 :[2ٓ-5ٙاآلٌتٌن:] فوابد

لٌسوا كالبشر: ٌؤكلون، وٌشربون، وٌنامون، وٌتصفون الذكورة أو األنوثة؛ أن المبلبكة  -ٔ
عالم آخر، لابم بنفسه، ومستمل بذاته، ال ٌتصفون بشىء مما ٌتصؾ به البشر هم  وإنما

المادٌة، ولهم لدرة على أن ٌتمثلوا بصور بشرٌة، وؼٌرها من الصور من الحاالت 
 .الحسٌة

 استحباب تبشٌر المإمن بما هو خٌر له ولو بالرإٌا الصالحة. -ٕ
 مشروعٌة السبلم لمن دخل على ؼٌره أو ولؾ علٌه أو مر به ووجوب رد السبلم. -ٖ
وم اآلخر فلٌكرم من كان ٌإمن باهلل والٌووفً الحدٌث الصحٌح " ،وجوب إكرام الضٌؾ -ٗ

 .(٘)ضٌفه"
 

 المرآن
 [4ٔ({ ]هود : 4ٔ}َواْمَرأَتُهُ لَائَِمةٌ فََضِحَكْت فَبَش ْرنَاَها بِِإْسَحاَق َوِمْن َوَراِء ِإْسَحاَق ٌَْعمُوَب )

                                                             
 .15ٖ/٘ٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .1ٗٗ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٕ)
 .ٖٖٖ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
 .ٖٖٖ/ٗأخرجه ابن ابً حاتم كما فً تفسٌر ابن كثٌر: (ٗ)
( ، ومسلم 2ٖٙ٘، رلم ٕٕٓٗ/٘( ، والبخارى )2ٔٗٙٔ، رلم ٖٔ/ٗحدٌث أبى شرٌح: أخرجه أحمد )(٘)
( ولال: حسن صحٌح. 5ٙ2ٔ، رلم ٖ٘ٗ/ٗ( ، والترمذى )2ٗ1ٖ، رلم ٕٖٗ( وأبو داود )1ٗ، رلم 5ٙ/ٔ)

 .(5٘، رلم ٕٗ/ٔأٌضا: أبو عوانة ) ( . وأخرجه2ٕٖٙرلم  ٕٔٔٔ/ٕوابن ماجه )
( ، ومسلم 2ٕٙ٘، رلم ٕٕٓٗ/٘( ، والبخارى )2ٙٔ٘، رلم 2ٕٙ/ٕحدٌث أبى هرٌرة: أخرجه أحمد )

( ولال: صحٌح. ٕٓٓ٘، رلم 5٘ٙ/ٗ( والترمذى )ٗ٘ٔ٘، رلم 5ٖٖ/ٗ( ، وأبو داود )1ٙٗٔرلم  5ٔٓٔ/ٕ)
، 1ٖٓ( . وأخرجه أٌضا: الطٌالسى )ص ٙٓ٘، رلم 5ٕ٘/ٕ( ، وابن حبان )52ٖٔرلم  ٖٖٔٔ/ٕوابن ماجه )

 ( .1ٕٔٙرلم  1٘/ٔ( ، وأبو ٌعلى )2ٖٕٗرلم 
 ( .ٕٔٙٙ، رلم 2ٗٔ/ٕحدٌث ابن عمرو: أخرجه أحمد )

 (.ٖٖٕٗ٘، رلم ٕٔٗ/٘حدٌث رجل من مزٌنة: أخرجه أحمد )
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 التفسٌر:
كانت لابمة من وراء الستر تسمع الكبلم، فضحكت تعجبًا مما سمعت،  -سارة-وامرأة إبراهٌم 
ألسنة المبلبكة بؤنها ستلد ِمن زوجها إبراهٌم ولًدا ٌسمى إسحاق، وسٌعٌش ولدها، فبشرناها على 

 وسٌكون لها بعد إسحاق حفٌد منه، وهو ٌعموب.
كانت  -سارة-وامرأة إبراهٌم  ، أي:"[2ٔ}َواْمَرأَتُهُ لَابَِمةٌ فََضِحَكْت{ ]هود : لوله تعالى: 

 .(ٔ)"مما سمعت لابمة من وراء الستر تسمع الكبلم، فضحكت تعجبًا
 .(ٕ)"ٌعنً: سارة امرأة إبراهٌم لال ابن أبً زمنٌن:" 
، ساَرة بنت هاران بن ناحور بن ساروج بن {وامرأته}ٌمول تعالى ذكره:  لال الطبري:" 

، لٌل: كانت لابمة من وراء الستر تسمع كبلم  {لابمة}راعو بن فالػ، وهً ابنة عم إبراهٌم 
الرسل وكبلم إبراهٌم علٌه السبلم. ولٌل: كانت لابمة تخُدم الرسل، وإبراهٌم جالٌس مع 

 .(ٖ)"الرسل
 : ألوالوفً لٌامها ثبلثة 

 .(٘)، واختاره البٌضاوي(ٗ)أحدها : أنها كانت لابمة من وراء الستر تسمع كبلمهم ، لاله وهب
فلما رأى هللا ذلن ٌعنً فاحشة لوم لوط بعث هللا عز وجل المبلبكة  :"بن منبهلال وهب  

لٌعذبوهم فؤتوا إبراهٌم فلما رأهم راعه هٌبتهم وجمالهم فسلموا علٌه وجلسوا إلٌه فمام لٌمرب لهم 
العجل فمالوا مكانن لال: بل دعونً آتٌكم بما ٌنبؽً لكم فإن لكم حما لم ٌؤتنا أحد أحك بالكرامة 

نكم فؤمر بعجل سمٌن فحنذ له ٌعنً شوي فمرب إلٌهم الطعام فلما رأى أٌدٌهم ال تصل إلٌه م
 .(ٙ)"نكرهم وأوجس منهم خٌفة وسارة وراء الباب تسمع

 .(2)الثانً : أنها كانت لابمة تخدمهم، لاله مجاهد
 . (1)الثالث : أنها كانت لابمة تَُصّلً ، لاله دمحم بن إسحاق

 :ثبلثة وجوه [2ٔ{]هود: فََضِحَكتْ  تعالى:}وفً تفسٌر لوله 
  .(ٓٔ)مجاهد، و(5)ابن عباس أحدها : ٌعنً حاضت ، لاله
  .ضحكت المرأة إذا حاضت :والعرب تمول
لال: حاضت، وكانت ابنة بضع وتسعٌن سنة. لال: وكان  {فضحكتعن مجاهد:"}

 .(ٔٔ)"إبراهٌم ابن مابة سنة
 ، لال الشاعر : العرب الحٌض فً كبلم :«الضحن»و

 كمثل دم الخوؾ ٌوم اللّما               وضحن األرانب فوق الصفا
 .(ٕٔ)"ومنه ضحكت السمرة إذا سال صمؽها لال البٌضاوي:" 
 .(ٖٔ)"فلٌس بشًء ،حاضت«: ضحكت»فؤما من لال:  لال الزجاج:" 
 .(ٗٔ)": حاضت فلم نسمعه من ثمة{فضحكت}وأما لوله  لال الفراء:" 

                                                             
 .5ٕٕالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .55ٕ/ٕتفسٌر ابن أبً زمنٌن: (ٕ)
 .15ٖ/٘ٔتفسٌرالطبري: (ٖ)
 .ٕ٘٘ٓ/ٙ(:ص1ٔٓٔٔانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٗ)
 .ٔٗٔ/ٖانظر: تفسٌر البٌضاوي: (٘)
 .ٕ٘٘ٓ/ٙ(:ص1ٔٓٔٔانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٙ)
 .ٕ٘٘ٓ/ٙ(:صٕٓٓٔٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (2)
 .1ٗٗ/ٕانظر: النكت والعٌون: (1)
 .ٕ٘٘ٓ/ٙ(:صٕٔٓٔٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (5)
 .5ٕٖ/٘ٔ(:ص1ٖٕٓٔالطبري)انظر: تفسٌر  (ٓٔ)
 .5ٕٖ/٘ٔ(:ص1ٖٕٓٔأخرجه الطبري) (ٔٔ)
 .ٔٗٔ/ٖتفسٌر البٌضاوي: (ٕٔ)
 .ٕٙ/ٖمعانً المرآن: (ٖٔ)
 .ٕٕ/ٕمعانً المرآن: (ٗٔ)
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: تعجبت ، ولد ٌسمى التعجب ضحكاً لحدوث الضحن عنه، ومنه «ضحكت»والثانً : أن معنى 
 :(ٔ)لول أبً ذإٌب

ٌََر النَّاُس ِمثْلَهُ  ْحُن إال أَنَّهُ َعمُل النَّْحِل                فََجاَء بِِمْزجٍ لَْم   ُهَو الضَّ
 :(ٕ)ومنه لول الشاعر

فَا   َكِمثْل َدِم الَجْوِؾ ٌَْوَم اللِّمَا                َوِضْحُن األَراِنِب فَْوَق الصَّ
 :(ٖ)للكمٌتو

بَاعُ سٌُُوُؾ َسْعٍد   بِمَتَْلى َما ُدفِنَّ َوال ُوِدٌنَا              فَؤْضَحَكِت الّضِ
أن سارة لما بشرها الرسل بإسحاق لال بٌنما هً تمشً وتحدثهم :"ضمرة بن حبٌب عن  

لولها للرسل حٌن بشروها بإسحاق  أن تحمل إسحاق فكان من حٌن آنست بالحٌضة فحاضت لبل
كنت شابة وكان إبراهٌم شابا فلم أحمل فحٌن كبرت وكبر أألد لالوا: تعجبٌن من ذلن ٌا سارة 

ان هللا لد جعل رحمته وبركاته علٌكم أهل البٌت إنه  ،فإن هللا لد صنع بكم ما هو أعظم من ذلن
 .(ٗ)"حمٌد مجٌد

 .(٘)الجمهورحكاه الماوردي عن الثالث : أنه الضحن المعروؾ فً الوجه ، 
وأولى األلوال التً ذكرت فً ذلن بالصواب لوُل من لال: معنى لوله:  لال الطبري:" 

وإنما للنا ، فعجبت من ؼفلة لوم لوط عما لد أحاط بهم من عذاب هللا وؼفلتهم عنه {فضحكت}
 {، ال تخؾ إنا أرسلنا إلى لوم لوط}ذكر عمٌب لولهم إلبراهٌم: هذا المول أولى بالصواب، ألنه 

، كان {ال تخؾ}فإذ كان ذلن كذلن، وكان ال وجه للضحن والتعجب من لولهم إلبراهٌم: 
 .(ٙ)"الضحن والتعجب إنما هو من أمر لوم لوط

 : (2)ثبلثة وجوهفإن حمل تؤوٌله على الحٌض ففً سبب حٌضها 
 .رادت شداده فتحٌرت مع حضور الرسلعاتها فخافت ظهور دمها وأأحدها : أنه وافك ولت 

باختبلؾ األحوال  الثانً : ذعرت وخافت فتعجل حٌضها لبل ولته ، ولد تتؽٌر عادة الحٌض
 وتؽٌر الطباع .

 .(1)أفاده الماوردي أن ٌكون الحٌض بشٌراً بالوالدة ألن من لم تحض ال تلد.الثالث: 
 : ألوالففٌما تعجب منه أربعة  وإن حمل تؤوٌله على التعجب

أحدها : أنها تعجبت من أنها وزوجها ٌخدمان األضٌاؾ تكرمة لهم وهم ال ٌؤكلون ، لاله 
 .(5)السدي

 .(ٓٔ)الثانً : تعجبت من أن لوم لوط لد أتاهم العذاب وهم ؼافلون، لاله لتادة
                                                             

 وكٌؾ الخمر، آخرها فً ذكر عجاببه، من لصٌدة من وؼٌرهما، ،( ضحن) واللسان ،ٕٗ: ٔ( الهذلٌٌن دٌوان(ٔ)
 لبل فمال ومنى، ،( جمع) بمزدلفة بات حتى األرض، ٌمطع بها وألبل وؼزة، مصر أهل من تزودها وكٌؾ
 بالسَّْحل الِمْزجَ  ٌَْبتَِؽً َرأًْدا فؤَْصبَحَ ...  ِمنًى إِلَى تَمَّ  ثُمَّ  بَِجْمعٍ، فََباتَ : البٌت
 طلب فلما: ٌمول الدراهم، ٌنمد ٌعنً" السحل"و بالخمر، ٌمزج العسل"  المزج"  و طالًبا، أي ،" رأًدا: " ولوله
 النفس وفً لالوا، هكذا. ورلته وصفابه بٌاضه فً حسناء ثؽر كؤنه عسبًل،: أي مزجا بماله اشترى" المزج" ذلن
 جوفه، فً عما ٌنشك حٌن النخل طلع هو البٌت، هذا فً"  الضحن"  إن ٌمال أن عندي منه وأجود. شًء منه
 .والنماء البٌاض شدٌد أبٌض وهو
 .5ٖٖ/٘ٔ"، وتفسٌر الطبري:ضحن"اللسان لم أعرؾ لابله، وانظر البٌت فً  (ٕ)
 إذا تحٌض، الضبع أن وٌزعمون مكان، فً مجموعة أجدها لم مشهورة، له لصٌدة من ،( ضحن) اللسان(ٖ)

 أنها فٌعلم حٌضها عند الضباع شاهد من: وٌمول هذا ٌرد درٌد ابن وكان. دماءهم شربت أو الناس لحوم أكلت
 .تحٌض؟

 .ٕٙ٘ٓ-ٕ٘٘ٓ/ٙ(:صٖٕٓٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٗ)
 .1ٗٗ/ٕانظر: النكت والعٌون: (٘)
 .5ٖٗ/٘ٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .1ٗٗ/ٕانظر: النكت والعٌون: (2)
 .1ٗٗ/ٕانظر: النكت والعٌون: (1)
 .15ٖ/٘ٔ(:ص1ٖٔٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (5)
 .ٕٗ٘ٓ/ٙ(:ص2ٔٓٔٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٓٔ)
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 .(ٔ)"لما عرفت من أمر هللا ولما تعلم من لوم لوط :"دمحم بن إسحاقولال  
 .(ٕ)"بخزي هللا إٌاهم {،إنا أرسلنا إلى لوم لوط وامرأته لابمة فضحكت:"}عن كعب و 

 .(ٖ)الثالث : أنها عجبت من أن ٌكون لها ولد على كبر سنها وسن زوجها ، لاله وهب بن منبه
الرابع : أنها تعجبت من إحٌاء العجل الحنٌذ ألن جبرٌل علٌه السبلم مسحه بجناحه فمام ٌدرج 

 .(ٗ)لحك بؤمه وأم العجل فً الدار ، لاله عون بن أبً شداد حتى
 : ألوال سبعةوإن حمل تؤوٌله على ضحن الوجه ففٌما ضحكت منه 

 .(٘)وهذا لول الفراء السبلمة.األمن وأحدها : ضحكت سروراً ب
 .(ٙ)"وإنما ضحكت سرورا باألمن لال الفراء:" 
ولال آخرون: بل ضحكت سروًرا باألمن منهم، لما لالوا إلبراهٌم: ال  لال الطبري:" 

تخؾ، وذلن أنه لد كان خافهم وخافتهم أًٌضا كما خافهم إبراهٌم. فلما أِمنَت ضحكت، فؤتبعوها 
 .(2)"البشارة بإسحاق

بعد والمعنى: فبشرناها بإسحاق فضحكت فً الكبلم تمدٌم وتؤخٌر،  ، ألنالثانً : سروراً بالولد
، (1) . حكاه الفراء عن بعض المفسرٌنالبشارة وهو مما لد ٌحتمله الكبلم وهللا أعلم بصوابه

 .(5)واختاره ابن لتٌبة
 . (ٓٔ)"أي: بشرناها بإسحاق فضحكت لال ابن لتٌبة:" 
ولال وهب بن ُمنَبِّه : إنما ضحكت لما بشرت بإسحاق. وهذا مخالؾ  لال ابن كثٌر:" 

 .(ٔٔ)..."لهذا السٌاق ، فإن البشارة صرٌحة ُمرتبة على.} فَبَشَّْرنَاَها 
 .(ٖٔ)، ومماتل(ٕٔ)، لاله الكلبًالّروعالثالث : لما رأت ما بزوجها من 

من خوؾ إبراهٌم ورعدته من ثبلثة نفر وإبراهٌم فً حشمه  {،فضحكت} لال مماتل:" 
 .(ٗٔ)"وخدمه

 .(٘ٔ) . لاله البٌضاويضحكت سرورا بزوال الخٌفةأنها الرابع :
 .(ٙٔ) . حكاه البٌضاويبهبلن أهل الفسادالخامس: أنها ضحكت 

فإنها كانت تمول إلبراهٌم: اضمم إلٌن لوطا فإنً أعلم أن  ،صابة رأٌهاأنها ضحكت إل السادس:
، (2ٔ). حكاه الزجاجاألمر على ما توهمت فضحكت سرورا لما أتى، العذاب ٌنزل بهإالء الموم

 .(1ٔ) وذكره البٌضاوي
أخت لوط وإبراهٌم عم لوط  ،وامرأة سارة بنت حازان، لوط بن حازان ولال مماتل:" 

 .(ٔ)"وختنه على أخته
                                                             

 .ٕ٘٘ٓ/ٙ(:ص5ٔٓٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔ)
 .ٕٗ٘ٓ/ٙ(:صٙٔٓٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕ)
 .5ٖٔ/٘ٔ(:ص1ٖٔ5ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖ)
 .1٘ٗ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٗ)
 .ٕٕ/ٕانظر: معانً المرآن: (٘)
 .ٕٕ/ٕمعانً المرآن: (ٙ)
 .5ٕٖ/٘ٔتفسٌر الطبري: (2)
 .ٕٕ/ٕمعانً المرآن: (1)
 .ٖٓٔانظر: تاوٌل مشكل المرآن: (5)
 .ٖٓٔتاوٌل مشكل المرآن: (ٓٔ)
 .ٖٖٗ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٔٔ)
 .5ٖٔ/٘ٔ(:ص1ٖٔ1ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕٔ)
 . 5ٕٓ/ٕانظر: تفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٖٔ)
 . 5ٕٓ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان:(ٗٔ)
 .ٔٗٔ/ٖانظر: تفسٌر البٌضاوي: (٘ٔ)
 .ٔٗٔ/ٖانظر: تفسٌر البٌضاوي: (ٙٔ)
 .ٕٙ-ٔٙ/ٖانظر: معانً المرآن: (2ٔ)
 .ٔٗٔ/ٖانظر: تفسٌر البٌضاوي: (1ٔ)
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 .(ٕ)دمحم بن عٌسىلاله أنها ضحكت ظناً بؤن الرسل ٌعملون عمل لوم لوط ، السابع: 
: إنها إنما ضحكت من أنها ظنت أنهم ]عٌسى[ولول دمحم بن  لال اإلمام ابن كثٌر:" 

إنها إنما ضحكت لما رأت من الروع :ٌرٌدون أن ٌعملوا كما ٌعمل لوم لوط ، ولول الكلبً 
ضعٌفان جدا ، وإن كان ابن جرٌر لد رواهما بسنده إلٌهما ، فبل ٌلتفت إلى ذلن ، وهللا  ،بإبراهٌم
 .(ٖ)"أعلم

 .(ٗ) بفتح الحاء، «فضحكت»:ولرئ  
 .(٘)«وامرأته لابمة وهو جالس فضحكت»ولرأ ابن مسعود: 

فبشرناها  ، أي:"[2ٔ:  َوِمْن َوَراِء إِْسَحاَق ٌَْعمُوَب{ ]هود }فَبَشَّْرنَاَها ِبإِْسَحاقَ لوله تعالى: 
وسٌكون لها بعد إسحاق  على ألسنة المبلبكة بؤنها ستلد ِمن زوجها إبراهٌم ولًدا ٌسمى إسحاق

 .(ٙ)"حفٌد منه، وهو ٌعموب
 : وجهان [2َٔوِمْن َوَراِء إِْسَحاَق ٌَْعمُوَب{ ]هود :  لوله تعالى:}وفً 
 .(5)، ودمحم بن إسحاق(1)الشعبًعامر و ،(2)ولد الولد، لاله ابن عباس :«الوراء»أحدهما : أن 
ولعله سمً به ألنه بعد الولد وعلى هذا ،ولد الولد  :«الوراء»لٌل  لال البٌضاوي:" 

تكون إضافته إلى إسحاق لٌس من حٌث أن ٌعموب علٌه الصبلة والسبلم وراءه، بل من حٌث 
البشارة كٌحٌى، وٌحتمل إنه وراء إبراهٌم من جهته وفٌه نظر. واالسمان ٌحتمل ولوعهما فً 

 .(ٓٔ)"ولوعهما فً الحكاٌة بعد أن ولدا فسمٌا به
، هذا ابنً من الوراء :ٌمال -بشارة بالولد وولد الولد-وفً هذه البشارة  لال الزجاج:" 
وروٌنا فً التفسٌر أن ، فبشرناها بؤنها تلد إسحاق وأنها تعٌش حتى ترى ولده هذا ابن ابنً. :أي

 .(ٔٔ)"تسعا وتسعٌن فً ولت البشارة وثمانٌن، وأن عمر إبراهٌم كانعمرها كان تسعا 
جاء رجل إلى ابن عباس ومعه ابن ابنه فمال: من هذا "عن حبٌب بن أبً ثابت لال:  

معن؟ لال: هذا ابن ابنً. لال: هذا ولُدن من الوراء! لال: فكؤنه شكَّ على ذلن الرجل، فمال ابن 
 .(ٕٔ)"، فولد الولد هم الوراء{بإسحاق ومن وراء إسحاق ٌعموبفبشرناها }عباس: إن هللا ٌمول: 

كنت إلى جنب "الٌسع إسماعٌل بن حماد بن أبً المؽٌرة مولى األشعري، لال:  ًأبعن  
ًّ بن زٌد، فمر بنا الحسُن بن أبً الحسن فمال: ٌا أبا  جدي أبً المؽٌرة بن مهران، فً مسجد عل

فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق }فمال الحسن:  ورابً،المؽٌرة من هذا الفتى؟ لال: ابنً من 
 .(ٖٔ){ "ٌعموب

لما ضحكت ساَرة. ولالت: "عجبًا ألضٌافنا هإالء، إنا نخدمهم بؤنفسنا لال السدي:"
تكرمة لهم وهم ال ٌؤكلون طعامنا "! لال لها جبرٌل: أبشري بولد اسُمه إسحاق، ومن وراء 

[ . 5ٕ، ]سورة الذارٌات:  {فََصكَّْت َوْجَهَها}ا، فذلن لوله: إسحاق ٌعموب. فَضربْت َوْجَهَها عجبً 
أتعجبٌن من أمر هللا }لالوا  {وأنا عجوز وهذا بعلً شٌخا إن هذا لشًء عجٌب أألد}ولالت: 

                                                                                                                                                                               
 . 5ٕٓ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان:(ٔ)
 .5ٖٔ-5ٖٓ/٘ٔ(:ص1ٖٔ2ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕ)
 .ٖٖٗ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
 .ٔٗٔ/ٖانظر: تفسٌر البٌضاوي: (ٗ)
 .21ٔ/٘انظر: الكشؾ والبٌان: (٘)
 .5ٕٕالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .ٕٙ٘ٓ/ٙ(:صٕٗٓٔٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (2)
 .ٕٙ٘ٓ/ٙ(:صٕ٘ٓٔٔ، ووتفسٌر ابن ابً حاتم)5ٖ٘/٘ٔ(:ص1ٖٕٙٔ )-(1ٖٕٖٔانظر: تفسٌر الطبري) (1)
 .5ٖٙ/٘ٔ(:ص1ٖٕ5ٔانظر: تفسٌر الطبري) (5)
 .ٔٗٔ/ٖتفسٌر البٌضاوي: (ٓٔ)
 .ٕٙ/ٖمعانً المرآن: (ٔٔ)
 .5ٖ٘/٘ٔ(:ص1ٖٕ2ٔأخرجه الطبري) (ٕٔ)
 . 5ٖ٘-5ٖٗ/٘ٔ(:ص1ٖٕٕٔأخرجه الطبري)(ٖٔ)
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، لالت سارة: ما آٌة ذلن؟ لال: فؤخذ بٌده {رحمة هللا وبركاته علٌكم أهل البٌت إنه حمٌد مجٌد
 .(ٔ)"أصابعه، فاهتز أخضر، فمال إبراهٌم: هُو هلل إذا ذبًٌحاعوًدا ٌابسا فلواه بٌن 
، ومنه لول نابؽة (ٗ)والزجاج ،(ٖ)مماتل ، و(ٕ)لاله ابن األنباري، «بعد»الثانً : أنه بمعنى 

 .(٘)الذبٌانً
 ولٌس وراَء هللاِ للمرء مذهبُ             حلفت فلم أترن لنفسن رٌبة

 .لٌس بعد مذاهب هللا للمرء مذهب :أي
عنن أي ما استتر  ٌكون لخلؾ ولدام، وإنما معناه ما توارى {:وراء} لال الزجاج:" 

 .(ٙ)"عنن، ولٌس من األضداد كما ٌمول بعض أهل اللؽة
فعجلوا لها البشرى بالولدٌن مظاهرة للنعمة ومبالؽة فً التعجب ، لال الماوردي :"

هو المسمى لهما ، واحتمل أن تكون  فاحتمل أن ٌكون البشارة بهما باسمٌهما فٌكون هللا تعالى
 .(2)"البشارة بهما وسماها أبوهما

 فإن لٌل : فلم خصت سارة بالبشرى من دون إبراهٌم ؟ 
 أجوبة: أربعةلٌل عن هذا 

 .(1)أفاده الماروي أحدها : أنها لما اختصت بالضحن خصت بالبشرى.
 .(5)أفاده الماروي الثانً : أنهم كافؤُوها بالبشرى ممابلة على استعظام خدمتها.

. أفاده وتوجٌه البشارة إلٌها للداللة على أن الولد المبشر به ٌكون منها ال من هاجرأن  الثالث :
 (ٓٔ)البٌضاوي
 .(ٔٔ). أفاده البٌضاويألنها كانت عمٌمة حرٌصة على الولدالرابع: 
 .(ٕٔ)ويأفاده المار ألن النساء فً البشرى بالولد أعظم سروراً وأكثر فرحاً.الخامس: 

سمً إسحاق ألن سارة سحمت بالضحن حٌن بشرت "ابن عباس :  نمل الماوردي عن

 .(ٖٔ)"به
ومن هاهنا استدل من استدل بهذه اآلٌة ، على أن الذبٌح إنما هو  لال ابن كثٌر:" 

إسماعٌل ، وأنه ٌمتنع أن ٌكون هو إسحاق ؛ ألنه ولعت البشارة به ، وأنه سٌولد له ٌعموب ، 
فكٌؾ ٌإمر إبراهٌم بذبحه وهو طفل صؽٌر ، ولم ٌولد له بعد ٌعموب الموعود بوجوده. ووعد 

نع أن ٌإمر بذبح هذا والحالة هذه ، فتعٌن أن ٌكون هو إسماعٌل وهذا هللا حك ال ُخْلَؾ فٌه ، فٌمت
 .(ٗٔ)"من أحسن االستدالل وأصحه وأبٌنه ، وهلل الحمد

نصبه ابن عامر وحمزة وحفص بفعل ٌفسره ما دل علٌه الكبلم : ٌَْعمُوَب{} ولوله: 
بإسحاق أو على وتمدٌره: ووهبناها من وراء إسحاق ٌعموب. ولٌل إنه معطوؾ على موضع 

                                                             
 .5ٖٙ-5ٖ٘/٘ٔ(:ص1ٖٕ1ٔأخرجه الطبري) (ٔ)
 .ٕٖ٘/  ٗ: المسٌر زادانظر:  (ٕ)
 .1ٗٔ/ 2" تفسٌرالثعلبً: "وانظر موته، بعد من ٌعنً بعدهم؛ من: وعبارته ،ٔٓٗ/ٕمماتل تفسٌرانظر:  (ٖ)
 .2٘ٔ-ٙ٘ٔ/ٖمعانً المرآن: (ٗ)
 ..(مطلب) ٕ/ 2 التنصٌص معاهد ،وف2ًٕ ص" دٌوانه"(٘)
 .2٘ٔ-ٙ٘ٔ/ٖمعانً المرآن: (ٙ)
 .1ٙٗ/ٕالنكت والعٌون: (2)
 .1ٙٗ/ٕانظر: النكت والعٌون: (1)
 .1ٙٗ/ٕانظر: النكت والعٌون: (5)
 .ٔٗٔ/ٖتفسٌر البٌضاوي: (ٓٔ)
 .ٔٗٔ/ٖتفسٌر البٌضاوي: (ٔٔ)
 .1ٙٗ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٕٔ)
 .1ٙٗ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٖٔ)
 .ٖٖٗ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٗٔ)
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لفظ إسحاق، وفتحته للجر فإنه ؼٌر مصروؾ ورد للفصل بٌنه وبٌن ما عطؾ علٌه بالظرؾ. 
  .(ٔ)وٌعموب مولود من بعده :أي ،وخبره الظرؾ، ولرأ البالون بالرفع على أنه مبتدأ

 الفوابد:
 استحباب تبشٌر المإمن بما هو خٌر له ولو بالرإٌا الصالحة. -ٔ
 .ت لضٌوفهم ووجوب إكرام الضٌؾمشروعٌة خدمة أهل البٌ -ٕ
 شرؾ أهل بٌت إبراهٌم علٌه السبلم. -ٖ
 المرآن

ٌء َعِجٌٌب ) ًْ ًٌْخا إِن  َهذَا لََش ٌْلَتَى أَأَِلُد َوأَنَا َعُجوٌز َوَهذَا بَْعِلً َش  [4ٕ({ ]هود : 4ٕ}لَالَْت ٌَا َو
 التفسٌر:

رت بإسحاق متعجبة: ٌا وٌلتا كٌؾ ٌكون لً  ولد وأنا عجوز، وهذا زوجً فً لالت سارة لما بُّشِ
 حال الشٌخوخة والكبر؟ إن إنجاب الولد ِمن مثلً ومثل زوجً مع كبر السن لَشًء عجٌب.

ًٌْخا{ ]هود : لوله تعالى:  ٌْلَتَى أَأَِلُد َوأََنا َعُجوٌز َوَهذَا بَْعِلً َش لالت  ، أي:"[2ٕ}لَالَْت ٌَا َو
رت بإسحاق متعجبة: ٌا وٌلتا ك ٌؾ ٌكون لً ولد وأنا عجوز، وهذا زوجً فً حال سارة لما بُّشِ

 .(ٕ)"الشٌخوخة والكبر؟
زوجً  {وهذا بعلً}ابنة تسعٌن أو تسع وتسعٌن.  {أألد وأنا عجوز} لال البٌضاوي:أي:" 

 .(ٖ)"ابن مابة أو مابة وعشرٌن {شٌخا}-وأصله المابم باألمر-
ًٌْخاوأنا عجوز وهذا }تمول: أنى ٌكون لً ولد  لال الطبري:"  ، والبعل فً هذا  {بعلً ش

الموضع: الزوج، وسمً بذلن ألنه لٌم أمرها، كما سموا مالن الشًء "بعله"، وكما لالوا للنخل 
التً تستؽنً بماء السماء عن سمً ماء األنهار والعٌون "البعل"، ألن مالن الشًء المٌم به، 

تمولها العرب عند التعجب من الشًء  وهً كلمة {ٌا وٌلتا... }والنخل البعل، بماء السَماء حٌاتُه

ه رجبل ما أْرَجله"!  .(ٗ)"واالستنكار للشًء، فٌمولون عند التعجب: "وٌُل أّمِ
 .(٘)"زوجً عن أبً مالن لوله: بعلً تعنً: 
، (ٙ)"وهً ٌومبذ بنت سبعٌن {،لالت ٌا وٌلتى أألد وأنا عجوز"}عن لتادة فً لول هللا:  

 .(2)""ٌومبذ ابن تسعٌن سنةوهو {،وهذا بعلً شٌخا}لوله: "
 .(1)"ذكر أبً، عن بعض من لرأ الكتاب أنها كانت بنت تسعٌن سنة لال ابن إسحاق:" 
ذكر لً، عن بعض من لرأ الكتاب وهذا بعلً شٌخا: إن إبراهٌم ابن  ولال ابن إسحاق:" 

 .(5)"عشرٌن ومابة سنة
 .(ٓٔ)"ٌا عجبا، وأصله فً الشر فؤطلك على كل أمر فظٌع {:ٌا وٌلتى} لال البٌضاوي:" 
 .(ٔٔ)بالٌاء على األصل« ٌا وٌلتى» :ولرئ 
 .(ٕٔ)على الخبر ،«وهذا بعلً شٌخ»وفً لراءة ابن مسعود:  
ٌء َعِجٌٌب{ ]هود : لوله تعالى:  ًْ إن إنجاب الولد ِمن مثلً ومثل  ، أي:"[2ٕ}إِنَّ َهذَا لََش

 .(ٔ)"زوجً مع كبر السن لَشًء عجٌب

                                                             
 .ٔٗٔ/ٖ، وتفسٌر البٌضاوي:ٖٙ-ٕٙ/ٖانظر: معانً المرآن للزجاج: (ٔ)
 .ٖٕٓالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .ٔٗٔ/ٖتفسٌر البٌضاوي: (ٖ)
 .55ٖ-51ٖ/٘ٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .ٕٙ٘ٓ/ٙص(:1ٕٓٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (٘)
 .ٕٙ٘ٓ/ٙ(:صٕٙٓٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٙ)
 .ٕٙ٘ٓ/ٙ(:ص5ٕٓٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (2)
 .ٕٙ٘ٓ/ٙ(:ص2ٕٓٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (1)
 .ٕٙ٘ٓ/ٙ(:صٖٓٓٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (5)
 .ٔٗٔ/ٖتفسٌر البٌضاوي: (ٓٔ)
 .ٔٗٔ/ٖانظر: تفسٌر البٌضاوي: (ٔٔ)
 .ٗٗٗ/ٕانظر: تفسٌر السمعانً: (ٕٔ)
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 .(ٕ)"ٌعنً: إن هذا لشًء مستعجب بخبلؾ العادة لال السمعانً:" 
الولد من هرمٌن، وهو استعجاب من حٌث العادة دون  :ٌعنً لال البٌضاوي:" 
 .(ٖ)"المدرة
السن التً بها نحن لشًء  ٌمول: إن كون الولد من مثلً ومثل بعلً على لال الطبري:" 
 .(ٗ)"عجٌب
 

 المرآن
ٌِْت إِن هُ َحِمٌٌد َمِجٌدٌ  ٌْكُْم أَْهَل اْلبَ ِ َوبََرَكاتُهُ َعلَ ِ َرْحَمُت ّللا  ({ ]هود : 4ٖ) }لَالُوا أَتَْعَجبٌَِن ِمْن أَْمِر ّللا 

4ٖ] 

 التفسٌر:
علٌكم معشر أهل بٌت النبوة. لالت الرسل لها: أتعجبٌن من أمر هللا ولضابه؟ رحمة هللا وبركاته 
 إنه سبحانه وتعالى حمٌد الصفات واألفعال، ذو َمْجد وعظمة فٌها.

ِ{ ]هود : لوله تعالى:  لالت الرسل لها: أتعجبٌن من  ، أي:"[2ٖ}لَالُوا أَتَْعَجبٌَِن ِمْن أَْمِر َّللاَّ
 .(٘)"أمر هللا ولضابه؟

رت بإسحاق أنَّ  لال الطبري:"  ها تلد تعجبًا مما لٌل لها من ذلن، إذ الت َسارة لما بُّشِ
ولٌل: إنها كانت ٌومبذ ، كانت لد بلؽت السن التً ال ٌلد من كان لد بلؽها من الرجال والنساء

 .(ٙ)"ابنة تسع وتسعٌن سنة، وإبراهٌم ابن مابة سنة
أي : لالت المبلبكة لها ، ال تعجبً من أمر هللا ، فإنه إذا أراد شٌبًا أن   لال ابن كثٌر:" 

وهو -ٌمول له : "كن" فٌكون ، فبل تعجبً من هذا ، وإن كنت عجوزا كبٌرة عمٌما ، وبعلن 
 .(2)"، وإن كان شٌخا كبٌرا ، فإن هللا على ما ٌشاء لدٌر-زوجها الخلٌل علٌه السبلم 

رت بإسحاق، فٌما ذكر لً بعض أهل العلم، ابنة  لال ابن إسحاق:"  كانت ساَرة ٌوم بُّشِ
 .(1)"تسعٌن سنة، وإبراهٌم ابن عشرٌن ومابة سنة

ٌِْت{ ]هود : لوله تعالى:  ٌْكُْم أَْهَل اْلبَ ِ َوبََرَكاتُهُ َعلَ رحمة هللا  ، أي:"[2ٖ}َرْحَمُت َّللاَّ
 .(5)"وبركاته علٌكم معشر أهل بٌت النبوة

 .(ٓٔ)"ٌمول: رحمة هللا وسعادته لكم أهل بٌت إبراهٌم الطبري:"لال  
منكرٌن علٌها فإن خوارق العادات باعتبار أهل بٌت النبوة ومهبط  لال البٌضاوي:" 

المعجزات، وتخصٌصهم بمزٌد النعم والكرامات لٌس ببدع وال حمٌك بؤن ٌستؽربه عالل فضبل 
 .(ٔٔ)"عمن نشؤت وشابت فً مبلحظة اآلٌات

إنه سبحانه وتعالى حمٌد الصفات  ، أي:"[2ٖ}إِنَّهُ َحِمٌٌد َمِجٌٌد{ ]هود : لوله تعالى: 
 .(ٕٔ)"واألفعال، ذو َمْجد وعظمة فٌها

ٌمول: إن هللا محمود فً تفضله علٌكم بما تفضل به من النعم علٌكم  لال الطبري:" 
 .(ٔ)"، ٌمول: ذو مجد وَمْدح َوثَناء كرٌم{مجٌد}وعلى سابر خلمه 

                                                                                                                                                                               
 .ٖٕٓالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٗٗٗ/ٕتفسٌر السمعانً: (ٕ)
 .ٔٗٔ/ٖتفسٌر البٌضاوي: (ٖ)
 .55ٖ/٘ٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .ٖٕٓالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .51ٖ/٘ٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .ٖٖ٘/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (2)
 .51ٖ/٘ٔ(:ص1ٖٖٓٔاخرجه الطبري) (1)
 .ٖٕٓالتفسٌر المٌسر: (5)
 .ٓٓٗ/٘ٔتفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .ٕٗٔ/ٖتفسٌر البٌضاوي: (ٔٔ)
 .ٖٕٓالتفسٌر المٌسر: (ٕٔ)
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أي : هو الحمٌد فً جمٌع أفعاله وألواله محمود ، ممجد فً صفاته وذاته  لال ابن كثٌر:" 
؛ ولهذا ثبت فً الصحٌحٌن أنهم لالوا : لد علمنا السبلم علٌن ، فكٌؾ الصبلة علٌن ٌا رسول 

 اللهم صل على دمحم ، وعلى آل دمحم ، كما صلٌت على إبراهٌم وآل إبراهٌم»هللا ؟ لال : لولوا : 
، وبارن على دمحم وعلى آل دمحم ، كما باركت على إبراهٌم وآل إبراهٌم ، إنن حمٌد 

 .(ٖ)"(ٕ)«مجٌد
 :[2ٖ-2ٕفوابد اآلٌتٌن: ]

"أهل البٌت" تطلك أصبلً على األزواج خاصة، ثم تستعمل فً األوالد أن عبارة  -ٔ
 .واأللارب

 :«المجٌد«»الحمٌد»ومن الفوابد: اثبات اسمٌن من اسمابه تعالى، هما:  -ٕ
هو  المحمود الذي استحك الحمد بفعاله، وهو فعٌل بمعنى مفعول، "«: الحمٌد»فـ 

وهو الذي ٌحمد فً السراء  والضراء، وفً الشدة والرخاء، ألنه حكٌم ال ٌجري  
 .(ٗ)"فً أفعاله الؽلط، وال ٌعترضه الخطؤ؛ فهو محمود على كل حال

وصفاته، وأفعاله، فله من األسماء "الحمٌد فً ذاته، وأسمابه، لال السعدي: أي:
أحسنها، ومن الصفات أكملها، ومن األفعال أتمها، وأحسنها، فإن أفعاله تعالى دابرة 

 .(٘)"بٌن الفضل، والعدل
 :(ٙ)من وجهٌن ،«حمٌد»وهو سبحانه 

أحدهما: أن جمٌع المخلولات ناطمة بحمده، فكل حمد ولع من أهل السماوات 
واألرض األولٌن منهم، واآلخرٌن، وكل حمد ٌمع منهم فً الدنٌا، واآلخرة، وكل 
حمد لم ٌمع منهم بل كان مفروضاً، وممدراً حٌثما تسلسلت األزمان، واتصلت 

سفلً، وٌمؤل نظٌر الوجود من األولات حمداً ٌمؤل الوجود كله العالم العلوي، وال

منها أن هللا هو الذي  ؼٌر عد، وال إحصاء فإن هللا تعالى مستحمه من وجوه كثٌرة:
خلمهم، ورزلهم، وأسدى علٌهم النعم الظاهرة، والباطنة الدٌنٌة، والدنٌوٌة، وصرؾ 
عنهم النمم، والمكاره، فما بالعباد من نعمة فمن هللا، وال ٌدفع الشرور إال هو، 

ٌستحك منهم أن ٌحمدوه فً جمٌع األولات، وأن ٌثنوا علٌه، وٌشكروه بعدد ف
 اللحظات.

الوجه الثانً: أنه ٌحمد على ماله من األسماء الحسنى، والصفات الكاملة العلٌا، 
تلن الصفة  والمدابح والمحامد والنعوت الجلٌلة الجمٌلة، فله كل صفة كمال، وله من

فاته ٌستحك علٌها أكمل الحمد، والثناء، فكٌؾ أكملها، وأعظمها فكل صفة من ص
بجمٌع األوصاؾ الممدسة، فله الحمد لذاته، وله الحمد لصفاته، وله الحمد ألفعاله 
ألنها دابرة بٌن أفعال الفضل، واإلحسان، وبٌن أفعال العدل، والحكمة التً ٌستحك 

المدرٌة علٌها كمال الحمد، وله الحمد على خلمه، وعلى شرعه، وعلى أحكامه 
وأحكامه الشرعٌة، وأحكام الجزاء فً األولى، واآلخرة، وتفاصٌل حمده، وما ٌحمد 

 .علٌه ال تحٌط بها األفكار، وال تحصٌها األلبلم
هوالواسع الكرم، وأصل المجد فً كبلمهم: السعة. ٌمال: رجل ماجد  :"«المجٌد»و 

 إذا كان سخٌا واسع العطاء، وفً بعض األمثال: "فً كل شجر نار واستمجد المرخ

                                                                                                                                                                               
 .ٓٓٗ/٘ٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .( من حدٌث كعب بن عجرة ، رضً هللا عنهٙٓٗ( وصحٌح مسلم برلم )252ٗصحٌح البخاري برلم )(ٕ)
 .ٖٖ٘/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
 .21شؤن الدعاء: (ٗ)
 .5ٓٔاسماء هللا الحسنى: (٘)
 .ٓٗ- 5ٖ ، السعدي:المبٌن الواضح الحكانظر:  (ٙ)
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ق، والمرآن }:-جل وعز-أي: استكثرا منها. ولٌل  فً تفسٌر لوله  ،(ٔ)والعفار"
 .(ٕ)"[ إن معناه: الكرٌم، ولٌل: الشرٌؾٔ :]ق {المجٌد

 المرآن
ْوعُ َوَجاَءتْهُ اْلبُْشَرى ٌَُجاِدلُنَا فًِ لَْوِم لُوٍط ) ا ذََهَب َعْن إِْبَراِهٌَم الر   [4ٗ({ ]هود : 4ٗ}فَلَم 

 التفسٌر:
فلما ذهب عن إبراهٌم الخوؾ الذي انتابه لعدم أكل الضٌوؾ الطعام، وجاءته البشرى بإسحاق 

 من عماب لوم لوط وإهبلكهم.وٌعموب، ظلَّ ٌجادل رسلنا فٌما أرسلناهم به 
ْوعُ{ ]هود : لوله تعالى:  ا ذََهَب َعْن ِإْبَراِهٌَم الرَّ فلما ذهب عن إبراهٌم  ، أي:"[2ٗ}فَلَمَّ

 .(ٖ)"الخوؾ الذي انتابه لعدم أكل الضٌوؾ الطعام
 .(ٗ)"ٌمول: ذهب عنه الخوؾ لال لتادة:" 
 .(٘)"وأمن مما كان ٌخاؾ لال ابن إسحاق:" 
 .(ٙ)"وجاءته البشرى بإسحاق وٌعموب ، أي:"[2ٗ}َوَجاَءتْهُ اْلبُْشَرى{ ]هود : تعالى:لوله  
 .(ٙ)"وٌعموب
 .(2)"بإسحاق لال لتادة:" 
 .(1)"بإسحاق، وٌعموب ولد من صلب إسحاق لال ابن إسحاق:" 
ٌَُروعنً روًعا«: الروع» لال الطبري:"  إذا خافه.  ،فهو الخوؾ، ٌمال منه: راعنً كذا 

 :(ٓٔ)؟ ومنه لول عنترة(5)ومنه لول النبً ملسو هيلع هللا ىلص لرجل: "كٌؾ لََن َبَرْوَعة المإمن"
ٌاِر تََسؾُّ َحبَّ الِخْمِخمِ                   َما َراَعنً إال َحُمَولُة أَْهِلَها   َوْسَط الّدِ

 .(ٔٔ)"بمعمى: ما أفزعنً
 .(ٕٔ)«الروع"، الفََرق»"عن مجاهد:  

، لال: حٌن أخبروه أنهم أرسلوا إلى لوم لوط، وأنهم {وجاءته البشرى}عن لتادة: وروي  
 .(ٖٔ)"لٌسوا إٌاه ٌرٌدون

                                                             
 األمثال وكتاب ،1ٕٗ/ ٔ والتلخٌص ،5ٕ/ ٕ األمثال وجمهرة ،2ٗٔ/ ٕ للخطابً الحدٌث ؼرٌب فً المثل(ٔ)

 اللسان وفً ،1ٖٔ/ ٕ والمستمصى ،2ٗ/ ٕ األمثال ومجمع ،ٕٕٓ ص الممال وفصل ،ٖٔٙ ص عبٌد ألبً
 لال. منه اهـ. العالً الشرؾ فً المثل بهما تضرب والعرب البادٌة، فً رأٌتها ولد: األزهري لال ،(عفر -مرخ)

 والعفار، المرخ استمجد المٌدانً وفً. نار خروج الشجر أسرع من شجرتان هما: المستمصى فً الزمخشري
 الشجر فً لٌس: زٌاد أبو لال. للمجد طلبا العطاء ٌكثر بمن شبها. حسبهما هو ما النار من وأخذا استكثرا: أي
 فؤورى بعضا بعضه فحن الرٌح وهبت ملتفا، مجتمعا المرخ كان وربما: لال المرخ، من زنادا أورى كله

 ص للزجاج األسماء تفسٌر انظر. المرخ من واألسفل العفار، من ٌكون األعلى والزند.....  كله الوادي فاحترق
ٖ٘. 
 .2٘-2ٗشؤن الدعاء: (ٕ)
 .ٖٕٓالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .ٔٓٗ-ٓٓٗ/٘ٔ(:ص1ٖٖٔٔأخرجه الطبري) (ٗ)
 .ٔٓٗ/٘ٔ(:ص1ٖٖٕٔأخرجه الطبري) (٘)
 .ٖٕٓالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .ٔٓٗ-ٓٓٗ/٘ٔ(:ص1ٖٖٔٔأخرجه الطبري) (2)
 .ٔٓٗ/٘ٔ(:ص1ٖٖٕٔأخرجه الطبري) (1)
( : حسٌن ٖٕ٘/ٙ( ، لال الهٌثمى )51ٓ، رلم 5ٖٗ/ٕٕأخرجه الطبرانى )". كٌؾ بروعة المإمن الحدٌث:" (5)

 .بن عبد هللا بن عبٌد هللا الهاشمى ضعٌؾحسٌن 
تْ ...  فإنَّما الِفَراَق، أَْزْمعتِ  كُْنتِ  إنْ : ولبله المشهورة، معلمته من ،ٖٕٔ: دٌوانه(ٓٔ)  ُمْظِلمِ  بٌَِْومٍ  ِركابُكُمْ  ُزمَّ
 فكان الخمخم، حب سفت البمل، ٌبس فلما الربٌع، فً مجتمعٌن كانوا أنهم وذلن. أسود حب لها بملة ،"الخمخم"
 .فرالهم بوشن نذًٌرا ذلن
 .ٕٓٗ-ٔٓٗ/٘ٔتفسٌر الطبري: (ٔٔ)
 .ٕٓٗ/٘ٔ(:ص1ٖٖٗٔأخرجه الطبري) (ٕٔ)
 .ٔٓٗ/٘ٔ(:ص1ٖٖٖٔأخرجه الطبري) (ٖٔ)
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ظلَّ ٌجادل رسلنا فٌما أرسلناهم به  ، أي:"[2ٗ}ٌَُجاِدلُنَا فًِ لَْوِم لُوٍط{ ]هود : لوله تعالى: 
 .(ٔ)"من عماب لوم لوط وإهبلكهم

 .(ٕ)"ٌخاصمنا، {ٌجادلنا"}عن مجاهد:  
 {ٌجادلنا}وزعم بعض أهل العربٌة من أهل البصرة أن معنى لوله:  لال الطبري:" 
وهذا من الكبلم جهٌل، ألن هللا . ولال: ألن إبراهٌم ال ٌجادل هللا، إنما ٌسؤله وٌطلب إلٌه، ٌكلمنا

ادل"، موهًما تعالى ذكره أخبرنا فً كتابه أنه ٌجادل فً لوم لوط، فمول المابل: "إبراهٌم ال ٌج
، ٌخاصمنا، أن إبراهٌم كان ٌخاصم ربَّه، جهٌل {ٌجادلنا}بذلن أن لول من لال فً تؤوٌل لوله: 

ة لهم. ومعنى ذلن: "وجاءته البشرى  من الكبلم، وإنما كان جدالُه الرسَل على وجه المحاجَّ
 .(ٖ)"«الرسل»ٌجادل رسلنا"، ولكنه لما عرؾ المراد من الكبلم حذؾ 

 ، ثبلثة وجوه:[2ٗ}ٌَُجاِدلَُنا فًِ لَْوِم لُوٍط{ ]هود : تعالى:لوله وفً  
ً لالوا نحن أعلم بمن فٌها لننجٌنة وأهله}أحدها : أنه جادل المبلبكة بموله ]  {إن فٌها لوطا

 .(ٗ)لاله الحسن .[ ٕٖالعنكبوت : 
: فإن كان فٌها  الثانً : أنه سؤلهم أتعذبونهم إن كان فٌها خمسون من المإمنٌن ؟ لالوا ال ، لال

 .(٘)لتادة، أربعون ؟ لالوا : ال ، إلى أن أنزلهم إلى عشرة ، فمالوا : ال 
ذكر لنا أن مجادلته إٌاهم أنه لال لهم: أرأٌتم إن كان فٌها خمسون من  لال لتادة:" 

المإمنٌن أمعذبوها أنتم؟ لالوا: ال! حتى صار ذلن إلى عشرة لال، أرأٌتم إن كان فٌها عشرة 
 .(ٙ)"أمعذبوهم أنتم؟ لالوا: ال! وهً ثبلث لرى فٌها ما شاء هللا من الكثرة والعدد

ومن معه لالوا إلبراهٌم: إنَّا مهلكو أهل هذه المرٌة إنَّ أهلها لما جاء جبرٌل ولال سعٌد:" 
كانوا ظالمٌن: لال لهم إبراهٌم: أتهلكون لرٌةً فٌها أربع مابة مإمن؟ لالوا: ال! لال: أفتهلكون 
لرٌة فٌها ثبلث مابة مإمن؟ لالوا: ال! لال: أفتهلكون لرٌة فٌها مابتا مإمن؟ لالوا: ال! لال: 

فٌها أربعون مإمًنا؟ لالوا: ال! لال: أفتهلكون لرٌة فٌها أربعة عشر مإمنًا؟ لالوا: أفتهلكون لرٌة 
 .(2)"ال! وكان إبراهٌم ٌعدهم أربعة عشر بامرأة لوط، فسكَت عنهم واطمؤنت نفسه

لال إبراهٌم: أتهلكونهم إن وجدتم فٌها مابة مإمن ثم تسعٌن؟ حتى هبَط  :"ابن جرٌج لال 
 .(1)"إلى خمسة. لال: وكان فً لرٌة لوط أربعة آالؾ ألؾ

لما ذهب عن "} :حدثنا أبو المثنً ومسلم أبو الحبٌل األشجعً لاال :صفوان لالعن  
، إلى آخر اآلٌة لال إبراهٌم: أتعذب عالًما من عالمن كثًٌرا، فٌهم مابة رجل؟ {إبراهٌم الروع

لال: ال وعزتً، وال خمسٌن! لال: فؤربعٌن؟ فثبلثٌن؟ حتى انتهى إلى خمسة. لال: ال! وعزتً ال 
ٌٍْت ِمَن }أعذبهم ولو كان فٌهم خمسة ٌعبدوننً! لال هللا عز وجل:  ٌَْر بَ فََما َوَجْدنَا فٌَِها َؼ

[ ، أي لوًطا وابنتٌه، لال: فحّل بهم من العذاب، لال هللا عز ٖٙ]سورة الذارٌات: {اْلُمْسِلِمٌنَ 
فلما ذهب }[ ، ولال: 2ٖ]سورة الذارٌات: {َوتََرْكنَا فٌَِها آٌَةً ِللَِّذٌَن ٌََخافُوَن اْلعَذَاَب األَِلٌمَ }وجل: 

 .(5){"عن إبراهٌم الروع وجاءته البشرى ٌجادلنا فً لوم لوط
، لال: ما خطبُكم أٌها {فلما ذهب عن إبراهٌم الروع وجاءته البشرى"}عن السدي، و 

المرسلون؟ لالوا: إنا أرسلنا إلى لوم لوط، فجادلهم فً لوم لوط لال، أرأٌتم إن كان فٌها مابة من 
عذبهم، إن المسلمٌن أتهلكونهم؟ لالوا: ال! فلم ٌزل ٌُحطَّ حتى بلػ عشرة من المسلمٌن، فمالوا: ال ن

                                                             
 .ٖٕٓالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٕٓٗ/٘ٔ(:ص1ٖٖ5ٔأخرجه الطبري) (ٕ)
 .ٖٓٗ-ٕٓٗ/٘ٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .12ٗ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٗ)
 .ٖٓٗ/٘ٔ(:ص1ٖٖٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (٘)
 .ٖٓٗ/٘ٔ(:ص1ٖٖٗٔأخرجه  الطبري) (ٙ)
 .ٖٓٗ/٘ٔ(:ص1ٖٗٔٔأخرجه الطبري) (2)
 .٘ٓٗ/٘ٔ(:ص1ٖٗ2ٔأخرجه الطبري) (1)
 .٘ٓٗ/٘ٔ(:ص1ٖٗ1ٔأخرجه الطبري) (5)
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كان فٌهم عشرة من المسلمٌن، ثم لالوا: "ٌا إبراهٌم أعرض عن هذا إنه لٌس فٌها إال أهل بٌت 
. فمالت {ٌجادلنا فً لوم لوط}من المإمنٌن " هو لوط وأهل بٌته، وهو لول هللا تعالى ذكره: 

 .(ٔ){"مردود ٌا إبراهٌم أعرض عن هذا إنَّه لد جاء أمر ربن وإنهم آتٌهم عذاب ؼٌر}المبلبكة: 
، ٌعنً: إبراهٌم {فلما ذهب عن إبراهٌم الروع وجاءته البشرى"}عن ابن إسحاق لال:  

 جادل عن لوم لوط لٌرّد عنهم العذاب لال: فٌزعم أهل التوراة أن مجادلة إبراهٌم إٌاهم حٌن
فٌهم مابة  جادلهم فً لوم لوط لٌرّد عنهم العذاب، إنما لال للرسل فٌما ٌكلمهم به: أرأٌتم إن كان

مإمن أتهلكونهم؟ لالوا:، ال! لال: أفرأٌتم إن كانوا تسعٌن؟ لالوا: ال! لال: أفرأٌتم إن كانوا 
ثمانٌن؟ لالوا: ال! لال: أفرأٌتم إن كانوا سبعٌن؟ لالوا: ال! لال: أفرأٌتم إن كانوا ستٌن؟ لالوا ال! 

رجبل واحًدا مسلًما؟ لالوا: ال! لال:  لال: أفرأٌتم إن كانوا خمسٌن؟ لالوا ال! لال: أفرأٌتم إن كان
لَالُوا } ،، ٌدفع به عنهم العذاب{لَاَل إِنَّ ِفٌَها لُوًطا}فلما لم ٌذكروا إلبراهٌم أن فٌها مإمنًا واحًدا، 

ٌَنَّهُ َوأَْهلَهُ إِال اْمَرأَتَهُ َكانَْت ِمَن اْلؽَابِِرٌنَ  لالوا }[ ، ٕٖكبوت: ]سورة العن {نَْحُن أَْعلَُم بَِمْن فٌَِها لَنُنَّجِ
 .(ٕ){"ٌا إبراهٌم أعرض عن هذا إنه لد جاء أمر ربن وإنهم آتٌهم عذاب ؼٌر مردود

لال الملن إلبراهٌم: إن كان فٌها خمسة ٌصلون ُرفع عنهم "عن ابن عباس لال، وروي  
 .(ٖ)"العذاب
هللا من بلؽنا أنه كان فً لرٌة لوط أربعة آالؾ ألؾ إنسان، أو ما شاء "لال معمر:  
 .(ٗ)"ذلن

الثالث : أنه سؤلهم عن عذابهم هل هو عذاب االستبصال فٌمع بهم ال محالة على سبٌل التخوٌؾ 
 .(٘)لٌإمنوا ، فكان هذا هو جداله لهم وإن كان سإاالً ألنه خرج مخرج الكشؾ عن أمر ؼامض

 الفوابد:
الشرعٌة إذا مشروعٌة الجدال عمن ٌرجى له الخٌر من الناس، وذلن فً ؼٌر الحدود  -ٔ

 رفعت إلى الحاكم.
هذا المبٌل، ، فمن الترجً، أو االسترشاد وحب االستطبلعبه مصد فً اآلٌة ٌالحوار أن  -ٕ

جدل إبراهٌم علٌه السبلم مع ربه لتؤخٌر العذاب عن لوم لوط علٌه السبلم، لال تعالى: 
ْوعُ َوَجاءتْهُ اْلبُْشَرى ٌُ  ا ذََهَب َعْن إِْبَراِهٌَم الرَّ وكذلن جدال ، َجاِدلَُنا فًِ لَْوِم لُوٍط{}فَلَمَّ

المبلبكة فً لوله تعالى: }َوإِْذ لَاَل َربَُّن ِلْلَمبلَبَِكِة إِنًِّ َجاِعٌل فًِ األَْرِض َخِلٌفَةً لَالُواْ 
ُس لَنَ  َماء َونَْحُن نَُسبُِّح بَِحْمِدَن َونُمَّدِ لَاَل إِنًِّ أَْعلَُم َما  أَتَْجعَُل فٌَِها َمن ٌُْفِسُد فٌَِها َوٌَْسِفُن الّدِ

وكذا جدال خولة بنت ثعلبة التً حكى هللا لصتها فً لوله [، ٖٓ]البمرة:الَ تَْعلَُموَن{ 
ُ ٌَْسَمُع تََحاُوَركُ  ِ َوَّللاَّ ُ لَْوَل الَّتًِ تَُجاِدلَُن فًِ َزْوِجَها َوتَْشتَِكً إِلَى َّللاَّ َما تعالى: }لَْد َسِمَع َّللاَّ

َ َسمِ   [ٔ]المجادلة:ٌٌع َبِصٌٌر{إِنَّ َّللاَّ
 

 المرآن
اهٌ ُمنٌٌِب )  [4٘({ ]هود : 4٘}إِن  إِْبَراِهٌَم لََحِلٌٌم أَو 

 التفسٌر:
إن إبراهٌم كثٌر الحلم ال ٌحب المعاجلة بالعماب، كثٌر التضرع إلى هللا والدعاء له، تابب ٌرجع 

 إلى هللا فً أموره كلها.
إن إبراهٌم كثٌر الحلم ال ٌحب  ، أي:"[2ِ٘لٌٌم{ ]هود : }إِنَّ إِْبَراِهٌَم لَحَ لوله تعالى: 

 .(ٙ)"المعاجلة بالعماب

                                                             
 .ٗٓٗ/٘ٔ(:ص1ٖٗ٘ٔأخرجه الطبري) (ٔ)
 .٘ٓٗ-ٗٓٗ/٘ٔ(:ص1ٖٗٙٔأخرجه الطبري) (ٕ)
 .ٖٓٗ/٘ٔ(:ص1ٖٕٗٔأخرجه الطبري) (ٖ)
 .ٗٓٗ/٘ٔ(:ص1ٖٗٗٔأخرجه الطبري) (ٗ)
 .12ٗ/ٕانظر: النكت والعٌون: (٘)
 .ٖٕٓالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
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 .(ٔ)"ٌمول تعالى ذكره: إن إبراهٌم لبطًء الؽضب لال الطبري:" 
 .(ٕ)"كان من حلمه أنه كان إذا أذاه الرجل من لومه لال له: هدان هللا لال ابن عباس:" 
 .(ٖ)"الرحٌم الحلٌم: لال الحسن:" 
اهٌ{ ]هود : تعالى:لوله    .(ٗ)"كثٌر التضرع إلى هللا والدعاء له ، أي:"[2٘}أَوَّ
 .(٘)"متذلل لربه خاشع له، منماد ألمره لال الطبري:" 
لال: الخاشع،  «األواه؟»لال رجل: ٌا رسول هللا، ما "عن عبد هللا بن شداد لال:  

 .(ٙ)المتضرع الدعاء، لال: إن إبراهٌم ألواه حلٌم"
عن أبً ٌونس الباهلً :"سمعت رجبل كان بمكة أصله رومً ٌحده عن أبً عن شعبة  

ذر، لال: كان رجل ٌطوؾ بالبٌت وٌمول فً دعابه: أوه أوه، فمال رسول هللا صلى هللا علٌه 
معه المصباح ٌدفن ذلن  -ملسو هيلع هللا ىلص -وسلم: أنه ألواه، لال أبو ذر فخرجت لٌلة فإذا رسول هللا

 .(2)الرجل"
 .(1)هذا حدٌث ؼرٌب رواه ابن جرٌر ومشاه" ل ابن كثٌر:"لا 
؟ فمال: «األواه»وروي عن ٌحٌى بن الجزار "أن أبا العبٌدٌن سؤل عبد هللا عن  
 .(ٓٔ).  وروي عن أبً مٌسرة. والحسن ومجاهد ولتادة مثل ذلن(5)الرحٌم"
 .(ٔٔ)المولن"«: األواه"»وروي عن ابن عباس لال:  

 .(ٕٔ)المولن بلسان الحبشة"«: األواه:"»عن مجاهد وعكرمة لاال
 .(ٖٔ)وروي عن مجاهد لال:" فمٌه مولن" 
 . (ٗٔ)وروي عن  ابن عباس لوله: "}إن إبراهٌم ألواه{، ٌعنً: التواب" 
 .(٘ٔ)المنٌب"«: األواب"»وعن مجاهد لال:  
 .(ٙٔ)الذي إذا ذكر خطاٌاه استؽفر منها"«: األواه"»وروي  عن أبً أٌوب لال:  

الحفٌظ، الرجل ٌذنب الذنب سرا ثم ٌتوب منه «: األواه"»مجاهد فً لول آخر: وعن  
 .(2ٔ)سرا"
 .(1ٔ)وروي عن أبً الدرداء لال: "ال ٌحافظ على سبحة الضحى إال أواه" 
 .(5ٔ)المسبح"«: اواه»وعن الشعبً لوله:" 
 .(ٕٓ)"تابب ٌرجع إلى هللا فً أموره كلها ، أي:"[2٘}ُمنٌٌِب{ ]هود : لوله تعالى: 

                                                             
 .ٙٓٗ/٘ٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .1ٕ٘ٓ/ٙ(:صٔٗٓٔٔأخرجه ابم ابً حاتم) (ٕ)
 .1ٕ٘ٓ/ٙ(:صٕٗٓٔٔأخرجه ابم ابً حاتم) (ٖ)
 .ٖٕٓالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .ٙٓٗ/٘ٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .15ٙٔ-15٘ٔ/ٙ(:صٕٙٓٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٙ)
 .15٘ٔ/ٙ(:صٔٙٓٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (2)
 .ٕٕٙ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (1)
 .15ٙٔ/ٙ(:صٖٙٓٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (5)
 . حكاه دون ذكر اإلسناد.15ٙٔ/ٙانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم: (ٓٔ)
 .15ٙٔ/ٙ(:صٗٙٓٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔٔ)
 .15ٙٔ/ٙ(:ص٘ٙٓٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕٔ)
 .15ٙٔ/ٙ(:صٙٙٓٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٖٔ)
 .15ٙٔ/ٙ(:ص2ٙٓٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٗٔ)
 .15ٙٔ/ٙ(:ص1ٙٓٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (٘ٔ)
 .15ٙٔ/ٙ(:ص5ٙٓٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٙٔ)
 .152ٔ/ٙ(:ص2ٔٓٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (2ٔ)
 .152ٔ/ٙ(:ص2ٓٓٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (1ٔ)
 .152ٔ/ٙ(:ص2ٕٓٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (5ٔ)
 .ٖٕٓالتفسٌر المٌسر: (ٕٓ)
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اع إلى طاعته لال الطبري:أي:"   .(ٔ)"َرجَّ
 .(ٕ)"المنٌب: الممبل إلى طاعة هللا لال ابن عباس:" 
 .(ٖ)"عن مجاهد وعكرمة، لاال: المنٌب: المخبت 
 .(ٗ)"التابب«: المنٌب»و {،إن إبراهٌم لحلٌم أواه منٌب:}هللا ٌثنً علٌه  لال لتادة:" 
جاع، لال: {أّواه منٌب"}عن مجاهد:    .(٘)"المانت: الرَّ
 الفوابد:
 فضٌلة خلك الحلم. -ٔ
من الصفات التً اختلؾ فٌها المتكلمون، هل هً صفات فعل أو « الحلم»أن صفة  -ٕ

 –جّل وعبل  -صفات معنى؟ لٌل: أنها صفات معان لابمة بذات هللا 
بالحلم، لال: }لٌدخلنَّهم مدخبلً ٌرضونه وإنَّ هللا  -سبحانه  -فإنه وصؾ نفسه 

[ }واعلموا أنَّ هللا ٌعلم ما فً أنفسكم فاحذروه واعلموا أنَّ هللا 5٘لعلٌم حلٌٌم{ ]الحج: 
[ ، }لوٌل معروٌؾ ومؽفرة خٌٌر من صدلٍة ٌتبعها أذى وهللا ٖٕ٘ؼفور حلٌٌم{ ]البمرة: 

 [ .ٖٕٙبمرة: ؼنً حلٌم ٌ{ ]ال
اه حلٌٌم{ ]التوبة:  [، ٗٔٔووصؾ بعض المخلولٌن بالحلم، لال: }إنَّ إبراهٌم ألوَّ

 .(ٙ)[ٔٓٔ}فبشَّرناه بؽبلٍم حلٌٍم{ ]الصافات: 
 فضل اإلنابة إلى هللا تعالى. -ٖ
 

 المرآن
ٌُْر َمْرُدوٍد )}ٌَا إِْبَراِهٌُم أَْعِرْض َعْن َهذَا إِن هُ لَْد َجاَء أَْمُر َربَِّن َوإِن ُهْم آتِ  ({ ]هود 4ٌِٙهْم َعذَاٌب َغ

 :4ٙ] 

 التفسٌر:
لالت رسل هللا: ٌا إبراهٌم أعرض عن هذا الجدال فً أمر لوم لوط والتماس الرحمة لهم؛ فإنه لد 
حك علٌهم العذاب، وجاء أمر ربن الذي لدَّره علٌهم بهبلكهم، وإنهم نازل بهم عذاب من هللا ؼٌر 

 مصروؾ عنهم وال مدفوع.
لالت رسل هللا: ٌا إبراهٌم  ، أي:"[2ٙ}ٌَا إِْبَراِهٌُم أَْعِرْض َعْن َهذَا{ ]هود : لوله تعالى: 

 .(2)"أعرض عن هذا الجدال فً أمر لوم لوط والتماس الرحمة لهم
 .(1)"دع عنن الجداَل فً أمرهم والخصومة فٌه لال الطبري:"فمالوا: 
لالت له المبلبكة أعرض عن هذا الجدال وإن كانت الرحمة  :أى لال الزمخشري:" 

 .(5)"دٌدنن، فبل فابدة فٌه
فكلمهم إبراهٌم فً أمر لوم لوط إن كان فٌهم لالوا ٌا إبراهٌم أعرض عن  لال كعب:" 

 .(ٓٔ)"هذا إنه لد جاء أمر ربن
جاء أمر ربن الذي لدَّره لد  فإنه، أي:"[2ٙ}إِنَّهُ لَْد َجاَء أَْمُر َربَِّن{ ]هود : لوله تعالى: 

 .(ٔٔ)"علٌهم بهبلكهم
                                                             

 .ٙٓٗ/٘ٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 . 5ٕ٘ٓ/ٙ(:صٙٗٓٔٔأخرجه ابن أبً حاتم)(ٕ)
 . 5ٕ٘ٓ/ٙ(:ص2ٗٓٔٔأخرجه ابن أبً حاتم)(ٖ)
 . 5ٕ٘ٓ/ٙ(:ص1ٗٓٔٔأخرجه ابن أبً حاتم)(ٗ)
 .ٙٓٗ/٘ٔ(:ص1ٖٗ5ٔأخرجه الطبري) (٘)
 .ٖٕٙالعمٌدة فً هللا، عمر بن سلٌمان األشمر:انظر:  (ٙ)
 .ٖٕٓالتفسٌر المٌسر: (2)
 .2ٓٗ/٘ٔتفسٌر الطبري: (1)
 .ٕٔٗ/ٕالكشاؾ: (5)
 .5ٕ٘ٓ/ٙ(:ص5ٗٓٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٓٔ)
 .ٖٕٓالتفسٌر المٌسر: (ٔٔ)
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 .(ٔ)"وهو لضاإه وحكمه الذي ال ٌصدر إال عن صواب وحكمة لال الزمخشري:" 
ٌمول: لد جاء أمر ربن بعذابهم. وحكَّ علٌهم كلمة العذاب، ومضى فٌهم  لال الطبري:" 

 .(ٕ)"بهبلكهم المضاء
ٌُْر َمْرُدوٍد{ ]هود : }َوِإنَُّهْم آتٌِِهْم َعذَاٌب لوله تعالى:  وإنهم نازل بهم عذاب  ، أي:"[2َٙؼ

 .(ٖ)"من هللا ؼٌر مصروؾ عنهم وال مدفوع
 .(ٗ)"ٌمول: وإن لوم لوط، نازٌل بهم عذاٌب من هللا ؼٌر مدفُوع لال الطبري:" 
والعذاب نازل بالموم ال محالة، ال مرد له بحدال وال دعاء وال ؼٌر  لال الزمخشري:" 
 .(٘)"ذلن
 الفوابد:
 لضاء هللا ال ٌرد أي ما حكم هللا به البد والع. -ٔ
نبٌنا دمحم المصطفً {، بٌان فضل ٌا إبراهٌم اعرض عن هذا ٌستفاد من لوله تعالى:} -ٕ

ن هللا عز وجل لم ٌخاطبه فً المرآن لط إال بالنبً ملسو هيلع هللا ىلص أو الرسول أو لم ٌناده ، إذ أملسو هيلع هللا ىلص
{بل ، باسمه ًُّ ٌَا أٌََُّها النَّبِ وأما سابر األنبٌاء صلوات هللا علٌهم فإنه دعاهم ، لال: }
[ ، }واذكر فً ٖ٘}ٌا آدم اسكن أنت وزوجن الجنة{ ]البمرة:  ، لال تعالى:بؤسمابهم

[ ، }ٌا إبراهٌم 1ٗ[ ، }ٌا نوح اهبط بسبلم منا{ ]هود: ٙ٘الكتاب إدرٌس{ ]مرٌم: 
[ ، }ٌا داود ٌٗٗٔا موسى إنً اصطفٌتن{ ]األعراؾ: [ ، }2ٙأعرض عن هذا{ ]هود: 
[ ، }ٌا ٓٔٔ[ ، }ٌا عٌسى ابن مرٌم اذكر نعمتً{ ]المابدة: ٕٙإنا جعلنان خلٌفة{ ]ص: 
 -[ ، ودعا نبٌنا دمحما ٕٔ[ ، }ٌا ٌحٌى خذ الكتاب{ ]مرٌم: 2زكرٌا إنا نبشرن{ ]مرٌم: 

[ ، }ٌا أٌها الرسول{ ]المابدة: ٗٙأٌها النبً{ ]األنفال: بالتعظٌم والتفخٌم فمال: }ٌا  -ملسو هيلع هللا ىلص 
[ ولما ذكر اسمه لرنه بذكر الرسالة فمال تعالى: }وما دمحم إال رسول لد خلت من ٔٗ

[ ، }وآمنوا 5ٕ[ ، }دمحم رسول هللا والذٌن معه{ ]الفتح: ٗٗٔلبله الرسل{ ]آل عمران: 
ا أحد من رجالكم ولكن رسول هللا{ ما كان دمحم أب [ ،ٕبما نزل على دمحم{ ]دمحم: 

[ ، ولما ذكر الخلٌل وسٌدنا رسول هللا ذكر الخلٌل باسمه وذكره باللمب ٓٗ]األحزاب: 
 [ . 1ٙفمال تعالى: }إن أولى الناس بإبراهٌم للذٌن اتبعوه وهذا النبً{ ]آل عمران: 

ٌجادلون  -علٌهم السبلم  -وكان األنبٌاء ":-رحمه هللا تعالى  -ولال ابن الجوزي 
[ فمال دافعا عن ٓٙأممهم عن أنفسهم كمول نوح: }إنا لنران فً ضبلل{ ]األعراؾ: 

[ ، فمال: ٙٙنفسه: لٌس بً ضبللة، ولال لوم هود: }إنا لنران فً سفاهة{ ]األعراؾ: 
[ ، ولال فرعون: إنً ألظنن ٌا موسى مسحورا، فمال 2ٙ}لٌس بً سفاهة{ ]األعراؾ: 
عون مثبورا أي مصروفا عن الحك مطبوعا على للبن، وأما موسى: إنً ألظنن ٌا فر

فتولى الحك سبحانه المجادلة عنه فلما لالوا: هذا شاعر. لال هللا تعالى: }وما  -ملسو هيلع هللا ىلص  -نبٌنا 
[ ، ولما لالوا: كاهن. لال هللا تعالى: )وال هو بمول كاهن( ، 5ٙعلمناه الشعر{ ]ٌس: 
[ ، ولالوا: مجنون. فمال: ٕضل صاحبكم وما ؼوى{ ]النجم: ولالوا: ضل. فمال: }ما 

[ حتى لال تعالى: }ال تجعلوا دعاء الرسول بٌنكم ٕ}ما أنت بنعمة ربن بمجنون{ ]الملم: 
 .(ٙ)"[ٖٙكدعاء بعضكم بعضا{ ]النور: 

                                                             
 .ٕٔٗ/ٕالكشاؾ: (ٔ)
 .2ٓٗ/٘ٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .ٖٕٓالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .2ٓٗ/٘ٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .ٕٔٗ/ٕالكشاؾ: (٘)
 الفرلة عمد فً المضٌة الدرة لشرح األثرٌة األسرار وسواطع البهٌة األنوار لوامع نمبل عن: (ٙ)

 .52ٕ/ٕ:المرضٌة
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م لال الواحدي: علمهم هللا فضل النبً ملسو هيلع هللا ىلص على سابر البرٌة فً المخاطبة، وأمره
أن ٌفخموه وٌشرفوه وال ٌمولوا له عند دعابه: ٌا دمحم، ٌا ابن عبد هللا، كما ٌدعو بعضهم 

 .(ٔ)"بعضا، لولوا: ٌا رسول هللا، ٌا نبً هللا، فً لٌن وتواضع وخفض صوت
 

 المرآن
ا َجاَءْت ُرسُلُنَا لُوًطا ِسًَء بِِهْم َوَضاَق بِِهْم َذْرًعا َولَاَل َهذَا ٌَْوٌم  ({ ]هود : 44َعِصٌٌب )}َولَم 

44] 

 التفسٌر:
ولما جاءت مبلبكتنا لوًطا ساءه مجٌبهم واؼتمَّ لذلن؛ وذلن ألنه لم ٌكن ٌعلم أنهم رسل هللا، فخاؾ 

 علٌهم من لومه، ولال: هذا ٌوم ببلء وشدة.
ا َجاَءْت ُرسُلُنَا لُوًطالوله تعالى:  ولما جاءت مبلبكتنا  ، أي:"[22ِسًَء بِِهْم{ ]هود :  }َولَمَّ
 .(ٕ)"ساءه مجٌبهم لوًطا

 .(ٖ)"ٌمول: ساء ظنًا بمومه لال ابن عباس:" 
 .(ٗ)"ساء مكانهم لما رأى منهم من الحال لال كعب:" 
 .(٘)"ٌمول تعالى ذكره: ولما جاءت مبلبكتنا لوًطا، ساَءه َمجٌبهم لال الطبري:" 
لوطا } ،جبرٌل، ومٌكابٌل، وإسرافٌل، وملن الموت {:ولما جاءت رسلنا} لال مماتل:" 
 .(ٙ)"كرههم لصنٌع لومه بالرجال مخافة أن ٌفضحوهم  :ٌعنً {،سًء بهم
ألنهم جاءوه فً صورة ؼلمان فظن أنهم أناس فخاؾ علٌهم أن  لال البٌضاوي:" 

 .(2)"ٌمصدهم لومه فٌعجز عن مدافعتهم
ألنه حسب أنهم إنس، فخاؾ علٌهم  ،كانت مساءة لوط وضٌك ذرعه لال الزمخشري:" 

خبث لومه وأن ٌعجز عن مماومتهم ومدافعتهم. روى أن هللا تعالى لال لهم: ال تهلكوهم حتى 
ٌشهد علٌهم لوط أربع شهادات، فلما مشى معهم منطلما بهم إلى منزله لال لهم: أما بلؽكم أمر 

رٌة فً األرض عمبل، ٌمول ذلن أربع وما أمرهم؟ لال: أشهد باهلل إنها لشر ل هذه المرٌة؟ لالوا:
 .(1)"مرات، فدخلوا معه منزله ولم ٌعلم بذلن أحد، فخرجت امرأته فؤخبرت بهم لومها

لما جاءت الرسل لوًطا أتوه وهو فً أرض له ٌعمل فٌها، ولد لٌل لهم، "حذٌفة:  لال 
فون اللٌلة، فانطلك بهم، فلما وهللا أعلم: ال تهلكوهم حتى ٌشهَد لوط. لال: فؤتوه فمالوا: إنا ُمتَضٌِّ 

مضى ساعةً التفت فمال: أما تعلمون ما ٌعَمل أهل هذه المرٌة؟ وهللا ما أعلم على ظهر األرض 
أناًسا أخبث منهم! لال: فمضى معهم. ثم لال الثانٌة مثل ما لال، فانطلك بهم. فلما بصرت بهم 

 .(5)"عجوُز السَّْوء امرأته، انطلَمت فؤنذرتهم
أتت المبلبكة لوًطا وهو فً مزرعة له، ولال هللا للمبلبكة: إن شهد لوط  ة:"لال لتاد 

علٌهم أربَع شهادات فمد أذنت لكم فً َهلكتهم. فمالوا: ٌا لوط، إنا نرٌد أن نُضٌِّفن اللٌلة. فمال: 
وما بلؽكم من أمرهم؟ لالوا: وما أمرهم؟ لال: أشهد باهلل إنها لشرُّ لرٌة فً األرض عمبل! ٌمول 

 .(ٓٔ)"ذلن أربع مرات، فشهد علٌهم لوط أربع شهادات، فدخلوا معه منزله

                                                             
 .ٖٖٔ/ٕالتفسٌر الوسٌط: (ٔ)
 .ٖٕٓالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .1ٓٗ/٘ٔ(:1ٖ٘ٓٔأخرجه الطبري) (ٖ)
 .ٕٔٙٓ/ٙ(:صٗ٘ٓٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٗ)
 .2ٓٗ/٘ٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .5ٕٕ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٙ)
 .ٕٗٔ/ٖتفسٌر البٌضاوي: (2)
 .ٖٔٗ/ٕالكشاؾ: (1)
 .1ٓٗ/٘ٔ(:ص1ٖ٘ٔٔأخرجه الطبري) (5)
 .1ٓٗ/٘ٔ(:ص1ٖٕ٘ٔأخرجه الطبري) (ٓٔ)
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ضاق صدره بمجٌبهم خشٌةً علٌهم  ، أي:"[22}َوَضاَق بِِهْم ذَْرًعا{ ]هود : لوله تعالى: 
 .(ٔ)"من لومه األشرار

 .(ٕ)"وضاق ذرًعا بؤضٌافه لال ابن عباس:" 
ٌمول: وضالت نفسه ؼما بمجٌبهم. وذلن أنه لم ٌكن ٌعلم أنهم رسُل هللا  لال الطبري:" 

فً حال ما ساءه مجٌبهم، وعلم من لومه ما هم علٌه من إتٌانهم الفاحشة، وخاؾ علٌهم، فضاق 
 .(ٖ)"من أجل ذلن بمجٌبهم ذرًعا، وعلم أنه سٌحتاج إلى المدافعة عن أضٌافه

وضاق بمكانهم صدره، وهو كناٌة عن شدة االنمباض للعجز عن  لال البٌضاوي:" 
 .(ٗ)"مدافعة المكروه واالحتٌال فٌه

خرجت الرسل فٌما ٌزعم أهل التوراة من عند إبراهٌم إلى لوط  لال ابن إسحاق:" 
بالمإتفكة، فلما جاءت الرسل لوًطا سًء بهم وضاق بهم ذرًعا، وذلن من تخوؾ لومه علٌهم أن 

 .(٘){"هذا ٌوم عصٌبٌ }ضٌفه، فمال:  ٌفضُحوه فً
ً واختباراً حتى   ٌمول ابن كثٌر: " تبدى لهم المبلبكة فً صورة شباب حسان امتحانا

 .(ٙ)لامت على لوم لوط الحجة، وأخذهم هللا أخذ عزٌز ممتدر"
 .(2)"ولال: هذا ٌوم ببلء وشدة ، أي:"[22}َولَاَل َهذَا ٌَْوٌم َعِصٌٌب{ ]هود : لوله تعالى: 
 .(1)"فظٌع فاش شره علٌهم :ٌعنى {هذا ٌوم عصٌب}ولال جبرٌل  ولال مماتل:" 
إذا  ٌمال: ٌوم عصٌب، وعصبصب، إذا كان شدٌدا من لولن: عصبه، لال الزمخشري:" 
 .(5)"شده

ٌمال منه: عصب  ولال لوط: هذا الٌوم ٌوم شدٌد شره، عظٌم ببلإه، لال الطبري:أي: " 
 :(ٓٔ)لول عدي بن زٌد ٌومنا هذا ٌعصب عصًبا، ومنه
ْد   َولَْد َسلَكُوَن فًِ ٌَْوٍم َعِصٌب                  َوكُْنُت ِلَزاَز َخْصِمَن لْم أَُعّرِ

 :(ٔٔ)ولول الراجز
َواال                  ٌَْوٌم َعِصٌٌب ٌَْعِصُب األَْبَطاال   َعْصَب المَِوّيِ السَّلََم الّطِ

 :(ٕٔ)ولول اآلخر

                                                             
 .ٖٕ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٔ)
 .1ٓٗ/٘ٔ(:1ٖ٘ٓٔأخرجه الطبري) (ٕ)
 .2ٓٗ/٘ٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .ٕٗٔ/ٖتفسٌر البٌضاوي: (ٗ)
 .5ٓٗ/٘ٔ(:ص1ٖ٘٘ٔأخرجه الطبري) (٘)
 .ٖٗ/ٔ: والنهاٌة البداٌة(ٙ)
 .ٖٕٓالتفسٌر المٌسر: (2)
 .5ٕٕ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (1)
 .ٖٔٗ/ٕالكشاؾ: (5)
 النعمان حبس فً وهو لالها طوٌلة، له لصٌدة من(. سلن) اللسان ،5ٕٗ: ٔ المرآن مجاز ،ٔٔٔ: ٕ األؼانً(ٓٔ)
ا ٌَؤْلُونَ  الَ  األَْعَداءُ  َسعَى: لبله للنعمان ٌمول المنذر، بن ًَّ ...  َشرًّ ِلٌبِ  َمكَّةَ  َوربِّ  َعلَ  والصَّ

 الَمِلٌبِ  فًِ ٌَُدهَُدهَ  أَو ِلٌُْسَجنَ ...  َعِدّيٍ  َعنْ  تَُمهَّلَ  كً أََراُدوا
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . .َخْصِمنَ  ِلزازَ  َوكُْنتُ 
ٌْنَ  َكَما...  ِسرٍّ  كُلَّ  وأُْبِطنُ  أَُعاِلنُُهم  العَِسٌبِ  إَِلى الّلَِحاءِ  بَ
ٌِْهمْ  فَفُْزتُ  نَا لَّما َعلَ ٌْ  األِرٌبِ  الِمْدحِ  فَْوَزةَ  بِتَاِجنَ ...  اْلتَمَ
 الشدٌد ،" الخصم لزاز"  و. هنا المبر عنى إنما الببر، ،" الملٌب"  و سفل، إلى علو من دحرجه ،" دهدهه" 

 وفً ،" أعدد"  هنا المطبوعة فً وكان. ونكص أحجم ،"خصمه عن عرد"و. الملمات فً البؤس ذو المعاند
 كما سرن: ٌمول النخل، جرٌد"  العسٌب"  و العود، لشر"  اللحاء" و. أثبت ما والصواب ،" أعود: " المخطوطة

" اآلراب"و الكثٌرة، اآلراب ذو المدح هو المٌسر، لداح من"  األرٌب المدح" و. ٌرى ال خفً ٌعنً هذٌن، بٌن
 .الجذور أعضاء

 .ٓٔٗ/٘ٔ، وتفسٌر الطبري:5ٕٗ /ٔ المرآن مجاز فً وهو لابله، أعرؾ لم(ٔٔ)
 .ٓٔٗ/٘ٔ، وتفسٌر الطبري:5ٕٗ /ٔ المرآن مجاز فً وهو لابله، أعرؾ لم(ٕٔ)
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 ٌَكُْن لََن ٌَْوٌم بالِعَراِق َعِصٌِب                ِض بَْكَر بَن َواِبٍل َوإنََّن إْن ال تُرْ 
 :(ٔ)ولال كعب بن جعٌل

 (ٕ)"َعاِرفاٌت ِمْنهُ بٌَِْوٍم َعِصٌب                      وُملَبُّوَن بِالَحِضٌِض فِباٌم 
 .(ٖ)"، أي: ٌوم شدٌد{ولال هذا ٌوم عصٌب"}عن ابن عباس، لوله:  

 .(ٗ)"شدٌد {:عصٌب"}عن مجاهد: 
 .(٘)"شدٌد :، ٌمول{هذا ٌوم عصٌب"}ن لتادة لال: ع 
 .(ٙ)"ٌوم ببلء وشدة :، أي{هذا ٌوم عصٌب"}عن ابن إسحاق لال:  
 .(2)"لال: ٌوم سىء من لومً {،ولال هذا ٌوم عصٌب:"}جعفر عن  
 .(1)"لال: ٌعصب شره {،ولال هذا ٌوم عصٌب:"}عن دمحم بن كعب المرظً 

خرجت المبلبكة من عند إبراهٌم نحو لرٌة لوط، فؤتوها نصؾ النهار، فلما  لال السدي:"
بلؽوا نهر َسُدوم لموا ابنة لوط تستمً من الماء ألهلها، وكانت له ابنتان، اسم الكبرى "رٌثا"، 
تى والصؽرى "زؼرتا"،  فمالوا لها: ٌا جارٌة، هل من منزل؟ لالت: نعم، فَمكانَكم ال تدُخلوا ح

آتٌكم! فَِرلَْت علٌهم من لَْومها. فؤتت أباها فمالت: ٌا أبتاه أرادن فتٌان على باب المدٌنة ما رأٌت 
وجوه لوم أحسَن منهم، ال ٌؤخذهم لومن فٌفضحوهم! ولد كان لومه نهوه أن ٌُضٌؾ رجبل 

جت امرأته فمالوا: َخّل عنَّا فلنِضؾ الرجال! فجاء بهم، فلم ٌعلم أحٌد إال أهل بٌت لوط، فخر
! فجاءه لومه ٌُْهَرعون  فؤخبرت لومها، لالت: إن فً بٌت لوط رجاال ما رأٌت مثل وجوههم لَطّ

 .(5)"إلٌه
أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لال إن الناس كانوا لد أنذروا :"عن عبد الرحمن بن بشر األنصاري 

بعضهم لبعض: ال تنفروهم ولم لوم لوط فجاءتهم المبلبكة عشٌة فمروا بنادٌهم فمال لوم لوط 
ٌروا لوما لط أحسن من المبلبكة فلما دخلوا على لوط حاز لوم لوط نحو السماطٌن فخرج إلٌهم 

لوط فراوده، عن ضٌفه فلم ٌزل بهم حتى عرض علٌهم بناته فؤبوا فدخلوا بٌته فمالت المبلبكة: 
 .(ٓٔ)"فاآلن إذا إنا رسل ربن لن ٌصلوا إلٌن لال: رسل ربً لالوا: نعم لال: لوط

 الفوابد:
سب الدهر المنهً  ٌسمى هذا جائ وال و وصؾال «ٌوم عصٌب»أن المراد من لوله -ٔ

 عنه.
ولد خاض بعض أهل العلم فً كٌفٌة تشكل المبلبكة على صورة البشر،  تشكل المبلبكة -ٕ

بنظرة عملٌة مجردة، فجاإوا بكبلم ؼث، وما كان أؼناهم عن الخوض فً هذا المبحث 
فاهلل أعلمنا بتشكلهم، ولم ٌعلمنا بكٌفٌة ذلن، وكان ٌسع هإالء ما وسع رسول هللا الؽٌبً، 

وأصحابه من بعده، فٌمفوا حٌث ولفوا، وإن شبت أن ترى شٌباً من كبلم من تكلم فً هذا 
 .(ٔٔ)«الحبابن فً أخبار المبلبن»الموضوع، فارجع إلى كتاب السٌوطً: 

 

                                                             
 الذي شعره من البٌت هذا وكؤن . لال السٌد دمحم شاكر:"ٓٔٗ/٘ٔالطبري:تفسٌر فً   وهو لابله، أعرؾ لم(ٔ)

 وكان ،ٕٖ٘: ص لرٌش نسب فً الزبٌري المصعب منه أبٌاتا وروى الولٌد، بن خالد بن الرحمن عبد به رثى
 ."له مداًحا جعٌل بن كعب
 .ٓٔٗ-5ٓٗ/٘ٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .ٔٔٗ/٘ٔ(:ص1ٖٙٓٔأخرجه الطبري) (ٖ)
 .ٔٔٗ/٘ٔ(:ص1ٖ٘ٙٔأخرجه الطبري) (ٗ)
 .ٔٔٗ/٘ٔ(:ص1ٖ٘2ٔأخرجه الطبري) (٘)
 .ٔٔٗ/٘ٔ(:ص1ٖ٘1ٔأخرجه الطبري) (ٙ)
 .ٕٔٙٓ/ٙ(:ص2٘ٓٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (2)
 .ٕٔٙٓ/ٙ(:ص1٘ٓٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (1)
 .5ٓٗ-1ٓٗ/٘ٔ(:ص1ٖ٘ٗٔأخرجه الطبري) (5)
 .ٕٓٙٓ/ٙ(:صٓ٘ٓٔٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٓٔ)
 .ٕٔٙ: ص(ٔٔ)
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 المرآن
ٌِّئَاِت لَاَل ٌَا لَْوِم َهُإاَلِء بَنَاتًِ ُهن  أَْطَهُر }َوَجاَءهُ لَْوُمهُ  ٌِْه َوِمْن لَْبُل َكانُوا ٌَْعَملُوَن الس  ٌُْهَرعُوَن إِلَ

ٌَْس ِمْنكُْم َرُجٌل َرِشٌٌد ) ٌِْفً أَلَ َ َواَل تُْخُزوِن فًِ َض  [44({ ]هود : 44لَكُْم فَات مُوا ّللا 
 التفسٌر:

مشً إلٌه لطلب الفاحشة، وكانوا ِمن لبل مجٌبهم ٌؤتون الرجال شهوة وجاء لوُم لوط ٌسرعون ال
جوهن فهنَّ أطهر لكم مما ترٌدون، وسماهن  دون النساء، فمال لوط لمومه: هإالء بناتً تََزوَّ
بناته؛ ألن نبً األمة بمنزلة األب لهم، فاخشوا هللا واحذروا عمابه، وال تفضحونً باالعتداء على 

رجل ذو رشد، ٌنهى من أراد ركوب الفاحشة، فٌحول بٌنهم وبٌنها، فإهانة ضٌفً، ألٌس منكم 
 الضٌؾ مسبة ال ٌفعلها إال أهل السفاهة؟

ٌِْه{ ]هود : لوله تعالى:  وجاء لوُم لوط ٌسرعون  ، أي:"[21}َوَجاَءهُ لَْوُمهُ ٌُْهَرعُوَن إِلَ
 .(ٔ)"المشً إلٌه لطلب الفاحشة

 .(ٕ)"ٌسرعون كؤنما ٌدفعون دفعا {:ٌهرعون} لال الزمخشري:" 
ٌِّبَاِت{ ]هود : لوله تعالى:  ، وكانوا ِمن لبل  ، أي:"[21}َوِمْن لَْبُل َكانُوا ٌَْعَملُوَن السَّ

 .(ٖ)"مجٌبهم ٌؤتون الرجال شهوة دون النساء
ومن لبل ذلن الولت كانوا ٌعملون الفواحش وٌكثرونها، فضروا بها  لال الزمخشري:" 

ولل عندهم استمباحها، فلذلن جاءوا ٌهرعون مجاهرٌن ال ٌكفهم حٌاء. ولٌل  ومرنوا علٌها
 .(ٗ)"معناه: ولد عرؾ لوط عادتهم فً عمل الفواحش لبل ذلن

ٌَا لَْوِم َهُإاَلِء بََناتًِ هُنَّ أَْطَهُر لَكُْم{ ]هود : لوله تعالى:  فمال لوط لمومه:  ، أي:"[21}لَاَل 
جوهن فهنَّ أطهر لكم مما ترٌدون  .(٘)"هإالء بناتً تََزوَّ

 .(ٙ)"لال: تزوجوهن {،هإالء بناتً هن أطهر لكم:"}عن كعب  

إنما دعاهم إلى نسابهم لال: وكل نبً هو أبو أمته وكان فً بعض  لال سعٌد بن جبٌر:" 
 .(2)"«أمهاتهم وهو أب لهمالنبً أولى بالمإمنٌن من أنفسهم وأزواجه »:المراءة 
 ، فٌهن لوالن:[21]هود : {َهُإاَلِء بَنَاتًِ ولوله تعالى:} 

  .(1)لاله مجاهد أحدهما : أنه أراد نساء أمته ولم ٌرد بنات نفسه.
 .(5)"لم ٌكن بناته ولكن كن من أمته وكل نبً أبو أمته لال مجاهد:"

إنما دعاهم إلى نسابهم لال: وكل نبً هو أبو أمته وكان فً  :"ولال سعٌد بن جبٌر 
 .(ٓٔ)"«النبً أولى بالمإمنٌن من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وهو أب لهم»:بعض المراءة 

الثانً : أنه أراد بنات نفسه وأوالد صلبه ألن أمره فٌهن أنفذ من أمره فً ؼٌرهن ، وهو معنى 
 .(ٔٔ)لول حذٌفة بن الٌمان

رض بناته علٌهم تزوٌجا وأراد نبً هللا ملسو هيلع هللا ىلص إن ٌفً بتزوٌج ع بن الٌمان:"لال حذٌفة  
 .(ٕٔ)"بناته

 فإن لٌل : كٌؾ ٌزوجهم ببناته مع كفر لومه وإٌمان بناته ؟

                                                             
 .ٖٕٓالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٖٔٗ/ٕالكشاؾ: (ٕ)
 .ٖٕٓالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .ٖٔٗ/ٕالكشاؾ: (ٗ)
 .ٖٕٓالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .ٕٕٙٓ/ٙ(:ص٘ٙٓٔٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٙ)
 [.ٙ : األحزاب سورة. واآلٌة فً ]ٕٕٙٓ/ٙ(:ص2ٙٓٔٔأخرجه ابن أبً حاتم) (2)
 .ٕٕٙٓ/ٙ(:صٙٙٓٔٔانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (1)
 .ٕٕٙٓ/ٙ(:صٙٙٓٔٔأخرجه ابن أبً حاتم) (5)
 [.ٙ : األحزاب سورة. واآلٌة فً ]ٕٕٙٓ/ٙ(:ص2ٙٓٔٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٓٔ)
 .ٖٕٙٓ/ٙ(:ص5ٙٓٔٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٔٔ)
 .ٖٕٙٓ/ٙ(:ص5ٙٓٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕٔ)
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 لٌل عن هذا ثبلثة أجوبة : 
 أحدها : أنه كان فً شرٌعة لوط ٌجوز تزوٌج الكافر بالمإمنة ، وكان هذا فً صدر اإلسبلم

 .(ٔ)جابزاً حتى نسخ ، لاله الحسن
أراد أن ٌمً أضٌافه ببناته، وذلن ؼاٌة الكرم، وأراد: هإالء بناتً  لال الزمخشري:" 

فتزوجوهن وكان تزوٌج المسلمات من الكفار جابزا، كما زوج رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ابنتٌه من عتبة بن 
ولٌل كان لهم سٌدان مطاعان، ، لبل الوحى وهما كافران (ٕ)أبى لهب وأبى العاص بن وابل

 .(ٖ)"فؤراد أن ٌزوجهما ابنتٌه
 .(ٗ)ذكره الماوردي الثانً : أنه ٌزوجهم على شرط اإلٌمان كما هو مشروط بعمد النكاح .

الثالث : أنه لال ذلن ترؼٌباً فً الحبلل وتنبٌهاً على المباح ودفعاً للبادرة من ؼٌر بذل نكاحهن 
 .(٘)بخطبتهن، لاله ابن أبً نجٌح وال

ٌجوز أن ٌكون عرض البنات علٌهم مبالؽة فً تواضعه لهم وإظهارا  لال الزمخشري:" 
مما أوردوا علٌه، طمعا فً أن ٌستحٌوا منه وٌرلوا له إذا سمعوا ذلن، فٌتركوا  (ٙ)لشدة امتعاضه

 .(2)"فٌتركوا له ضٌوفه مع ظهور األمر واستمرار العلم عنده وعندهم أن ال مناكحة بٌنه وبٌنهم
، بالنصب، وضعفه سٌبوٌه ولال: احتبى ابن مروان «هن أطهر لكم»ولرأ ابن مروان:  

بالنصب فمد تربع فً لحنه، وذلن « هن أطهر»عبلء: من لرأ فً لحنه. وعن أبى عمرو بن ال
هذا بعلً  :من معنى الفعل، كموله« هإالء»أن انتصابه على أن ٌجعل حاال لد عمل فٌها ما فً 
خذوا هإالء، وبناتً: بدل، وٌعمل هذا المضمر  شٌخا أو ٌنصب هإالء بفعل مضمر، كؤنه لٌل:
الفصل مختص بالولوع بٌن جزأى الجملة، وال ٌمع فً الحال، وهن فصل، وهذا ال ٌجوز ألن 

مبتدأ « هإالء»بٌن الحال وذى الحال، ولد خرج له وجه ال ٌكون هن فٌه فصبل، وذلن أن ٌكون 
 .(1)جملة فً موضع خبر المبتدإ، كمولن: هذا أخى هو، وٌكون أطهر حاال« بناتً هن»و

َ{ ]هود : لوله تعالى:   .(5)"اخشوا هللا واحذروا عمابهف ، أي:"[21}فَاتَّمُوا َّللاَّ
 .(ٓٔ)"بإٌثارهن علٌهم لال الزمخشري:أي:" 
ٌِْفً{ ]هود : لوله تعالى:  وال تفضحونً باالعتداء على  ، أي:"[21}َواَل تُْخُزوِن فًِ َض
 .(ٔٔ)"ضٌفً

                                                             
 .11ٗ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٔ)
 من نسبته فً لٌس الربٌع، بن العاص أبو هو وإنما فاحش ؼلط «وابل بن العاص أبو» لوله لال المحمك:" (ٕ)

 وأما مدخل، المضٌة هذه فً له ولٌس عمرو، والد السهمً وابل بن العاص إلى ذهنه انتمل وكؤنه. وابل اسمه
 ابن فذكرها لهب أبى بن عتبة وكذا. وسلم علٌه هللا صلى هللا رسول بنت الربٌع بن العاص أبى تزوٌج لصة
 وكانت وأمانة ماال مكة رجال من الربٌع بن العاص أبو كان: لال طرٌمه من والطبرانً المؽازي فً إسحاق
 أن لبل وذلن. ٌخالفها ال وكان بزٌنب ٌزوجه أن وسلم علٌه هللا صلى هللا رسول خدٌجة فسؤلت. خالته خدٌجة
: لال. شركه على العاص أبو وثبت وبناته خدٌجة آمنت بالنبوة وسلم علٌه هللا صلى نبٌه هللا أكرم فلما علٌه ٌنزل
 لال أمرٌن إلى لرٌشا دعا فلما. رلٌة بنته لهب أبى بن عتبة زوج لد وسلم علٌه هللا صلى هللا رسول وكان
 إلى مشوا ثم. علٌهم فؤبى. العاص أبى إلى فمشوا علٌه فردوهن. ببناته همه من دمحما فرؼتم لد: لبعض بعضهم
 أبى لصة فذكر. عفان بن عثمان بعده فتزوجها. العاص بن سعٌد بنت وزوجوه. رلٌة ففارق. لهب أبى بن عتبة
 أم ابنته زوج وسلم علٌه هللا صلى النبً أن» لتادة طرٌك من الدالبل فً البٌهمً وروى «ببدر وأسره العاص
 ."البنتٌن فطلما ولدٌه لهب أبو أمر اإلسبلم جاء فلما. أخاه ورلٌة. لهب أبى ابن عتبة الجاهلٌة فً كلثوم

 .ٗٔٗ-ٖٔٗ/ٕالكشاؾ: (ٖ)
 .11ٗ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٗ)
 .ٖٕٙٓ/ٙ(:ص1ٙٓٔٔانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (٘)
 .الصحاح فً كذا علٌه، وشك منه ؼضب: األمر من امتعض «امتعاضه لشدة» لوله(ٙ)
 .ٗٔٗ/ٕالكشاؾ: (2)
 .ٗٔٗ/ٕانظر: الكشاؾ: (1)
 .ٖٕٓالتفسٌر المٌسر: (5)
 .ٗٔٗ/ٕالكشاؾ: (ٓٔ)
 .ٖٕٓالتفسٌر المٌسر: (ٔٔ)
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وال تهٌنونى وال تفضحونً، من الخزي. أو وال تخجلونً، من أي:" لال الزمخشري: 
فً ضٌفً فً حك ضٌوفى فإنه إذا خزى ضٌؾ الرجل أو جاره فمد خزى الخزاٌة وهً الحٌاء 

 .(ٔ)"الرجل، وذلن من عرالة الكرم وأصالة المروءة
فدخلوا على لوط ٌعنً المبلبكة فلما رأتهم امرأته أعجبها حسنهم "وهب بن منبه: لال  

ال أجمل فتسامعوا وجمالهم فؤرسلت إلى أهل المرٌة أنه لد نزل بنا لوم لم نر لوما أحسن منهم و
بذلن فؽشوا دار لوط من كل ناحٌة تسوروا علٌهم الجدران فلمٌهم لوط فمال: ٌا لوم ال تفضحونً 
فً ضٌفً وإنً أزوجكم بناتً ؾ هن أطهر لكم فمالوا: لو كنا نرٌد بناتن لمد عرفنا مكانهم 

 .(ٕ)"ولكن ال بد لنا من هإالء الموم الذٌن نزلوا بن، خل بٌننا وبٌنهم
 .(ٖ)، بطرح الٌاء«وال تخزون»رئ: ول
ٌَْس ِمْنكُْم َرُجٌل َرِشٌٌد{ ]هود : لوله تعالى:  ألٌس منكم رجل ذو رشد، ٌنهى  ، أي:"[21}أََل

 .(ٗ)"من أراد ركوب الفاحشة، فٌحول بٌنهم وبٌنها
 .(٘)"ٌمول: ألٌس منكم واحد ٌمول ال إله إال هللا لال ابن عباس:" 
 .(ٙ)"رجل ٌؤمر بالمعروؾ وٌنهى، عن المنكر لال أبو مالن:" 
رجل واحد ٌهتدى إلى سبٌل الحك وفعل الجمٌل، والكؾ عن  " لال الزمخشري: 
 .(2)"السوء
 الفوابد:
 فظاعة العادات السٌبة وما تحدثه من تؽٌر فً اإلنسان. -ٔ
 أسوأ الحٌاة أن ال ٌكون فٌها من ٌؤمر بالمعروؾ وٌنهى عن المنكر. -ٕ
 

 المرآن

 [43({ ]هود : 43}لَالُوا لَمَْد َعِلْمَت َما لَنَا فًِ بَنَاتَِن ِمْن َحّكٍ َوإِن َن لَتَْعلَُم َما نُِرٌُد )
 التفسٌر:

لال لوم لوط له: لمد علمَت من لبُل أنه لٌس لنا فً النساء من حاجة أو رؼبة، وإنن لتعلم ما 
 النساء.نرٌد، أي ال نرٌد إال الرجال وال رؼبة لنا فً نكاح 

{ ]هود : لوله تعالى:  لال لوم لوط  ، أي:"[25}لَالُوا لَمَْد َعِلْمَت َما لَنَا فًِ بََناتَِن ِمْن َحّكٍ
 .(1)"له: لمد علمَت من لبُل أنه لٌس لنا فً النساء من حاجة أو رؼبة

 .(5)"من حاجة لال البٌضاوي:أي:" 
 .(ٓٔ)"معناه: إنا نرٌد أدبار الرجال لال السمعانً:" 
 .(ٔٔ)"من أزواج :أي {،لالوا لمد علمت ما لنا فً بناتن من حك:"}عن ابن إسحاق 
{ ]هود : لوله تعالى:وفً    :(ٕٔ)، وجهان[25}لَالُوا لَمَْد َعِلْمَت َما لََنا فًِ بََناتَِن ِمْن َحّكٍ

 أحدهما: ما لنا فً بناتم من حك، أي: حاجة وشهوة.
 .من نكاحوالثانً: ما لنا فً بناتن من حك، أي: 

                                                             
 .ٗٔٗ/ٕالكشاؾ: (ٔ)
 .ٖٕٙٓ/ٙ(:ص2ٓٓٔٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٕ)
 .ٗٔٗ/ٕانظر: الكشاؾ: (ٖ)
 .ٖٕٓالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .ٖٕٙٓ/ٙ(:ص2ٔٓٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (٘)
 .ٖٕٙٓ/ٙ(:ص2ٕٓٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٙ)
 .ٗٔٗ/ٕالكشاؾ: (2)
 .ٖٕٓالتفسٌر المٌسر: (1)
 .ٖٗٔ/ٕتفسٌر البٌضاوي: (5)
 .2ٗٗ/ٕتفسٌر السمعانً: (ٓٔ)
 .ٖٕٙٓ/ٙ(:ص2ٖٓٔٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٔٔ)
 .5ٕٔ/ٗ، وتفسٌر البؽوي:2ٗٗ/ٕانظر: تفسٌر السمعانً: (ٕٔ)
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 .(ٔ)"أي: لسن أزواجا لنا فنستحمهن بالنكاح لال البؽوي:" 
 .(ٕ)"لٌس لنا أزواجا نلتصمهن بالتزوٌج :أي لال الثعلبً:" 
ثم لالوا لمد علمت مستشهدٌن بعلمه ما لنا فً بناتن من حك ألنن ال  لال الزمخشري:" 

ولٌل: لما اتخذوا إتٌان الذكران مذهبا ودٌنا  ،(ٖ)ترى مناكحتنا، وما هو إال عرض سابرى
لتواطإهم علٌه، كان عندهم أنه هو الحك، وأن نكاح اإلناث من الباطل، فلذلن لالوا: ما لنا فً 
بناتن من حك لط، ألن نكاح اإلناث أمر خارج من مذهبنا الذي نحن علٌه. وٌجوز أن ٌمولوه 

ا نرٌد عنوا إتٌان الذكور وما لهم فٌه من على وجه الخبلعة، والؽرض نفى الشهوة لتعلم م
 .(ٗ)"الشهوة
ولم ٌإمن بلوط إال ابنتاه رلٌة وهً الكبرى وعروبة وهً عن ابً مالن:"نمل الماوردي  
 .(٘)"الصؽرى
 وعن وزعرثا، رٌثا: -علٌه السبلم-بنتً لوط اسمً أن مماتل عن الجوزي ابن نمل 
 .(ٙ)وعروبة رٌة: السدي
 .(2)"وأنت تعلم ؼرضنا ، أي:"[25}َوإِنََّن َلتَْعلَُم َما نُِرٌُد{ ]هود : لوله تعالى: 
 .(1)"وهو إتٌان الذكران لال البٌضاوي:" 
 .(5)"من إتٌان األضٌاؾ" :أي لال الثعلبً: 
 .(ٓٔ)"معناه: إنا نرٌد أدبار الرجال لال السمعانً:" 
ٌمول: لالوا: وإنن ٌا لوط لتعلم أنَّ حاجتنا فً ؼٌر بناتن، وأن الذي نُرٌد  لال الطبري:" 

 .(ٔٔ)"هو ما تنهاَنا عنه
 .(ٕٔ)"إنما نرٌد الرجال {،وإنن لتعلم ما نرٌد:"}ن السدي ع 
 .(ٖٔ)"إن بؽٌتنا لؽٌر ذلن {،وإنن لتعلم ما نرٌد:"}عن دمحم بن إسحاق 

 .(ٗٔ)"تعلم أننا ال نتزوج إال بامرأة واحدة ولٌس منا رجل إال له امرأة  ولال الكلبً:" 
 

 المرآن
ةً أَْو آِوي إِلَى ُرْكٍن َشِدٌٍد )  [4ٓ({ ]هود : 4ٓ}لَاَل لَْو أَن  ِلً بِكُْم لُو 

 التفسٌر:
لال لهم حٌن أبوا إال فعل الفاحشة: لو أن لً بكم لوة وأنصاًرا معً، أو أرَكن إلى عشٌرة 

 تمنعنً منكم، لَُحْلُت بٌنكم وبٌن ما ترٌدون.

                                                             
 .5ٕٔ/ٗتفسٌر البؽوي: (ٔ)
 .1ٕٔ/٘الكشؾ والبٌان: (ٕ)
 من سابور إلى منسوب رلٌك، الثٌاب من نوع: العٌن بفتح سابري عرض «سابري عرض إال هو وما» لوله(ٖ)

 ثوبا له عرضت: ٌمال. إلٌه وأبرزته له أظهرته :أى. الشًء له عرضت: الصحاح وفً. بهامش كذا األكاسرة،
 .فٌه ٌبالػ وال عرض بؤول ٌشترى جٌد ثوب ألنه سابري، عرض: المثل وفً. حمه مكان
 .ٗٔٗ/ٕالكشاؾ: (ٗ)
 .12ٗ/ٕالنكت والعٌون: (٘)
 .ٔٗٔ/ ٗ: المسٌر زادانظر:  (ٙ)
 .ٕٗ/ٕصفوة التفاسٌر: (2)
 .ٖٗٔ/ٕتفسٌر البٌضاوي: (1)
 .1ٕٔ/٘الكشؾ والبٌان: (5)
 .2ٗٗ/ٕتفسٌر السمعانً: (ٓٔ)
 .2ٔٗ/٘ٔتفسٌر الطبري: (ٔٔ)
 .ٕٗٙٓ/ٙ(:ص2ٗٓٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕٔ)
 .ٕٗٙٓ/ٙ(:ص2٘ٓٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٖٔ)
 .15ٗ/ٕالنكت والعٌون: (ٗٔ)
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ةً{ ]هود : لوله تعالى:  لو كان لً لوة أستطٌع أن أدفع  ، أي:"[1ٓ}لَاَل لَْو أَنَّ ِلً بِكُْم لُوَّ
 .(ٔ)"أذاكم بها
ٌمول تعالى ذكره: لال لوط لمومه حٌن أبوا إال المضً لما لد جاإوا له  لال الطبري:" 

،  {لو أن لً بكم لوة}من طلب الفاحشة، وأٌس من أن ٌستجٌبوا له إلى شًء مما عرض علٌهم: 
 .(ٕ)"بؤنصار تنصرنً علٌكم وأعوان تعٌننً

ا ُسٌَِّرْت بِِه }َولَْو أَنَّ لُْرآنً  :محذوؾ، كموله تعالى « لو»جواب  لال الزمخشري:" 
لو أن لً بكم لوة لفعلت بكم وصنعت. ٌمال: مالى به لوة، وما لً  :ٌعنى ،[ٖٔاْلِجبَال{ ]الرعد : 

ال اضطلع به وال أستمل به. :به طالة. ونحوه ال لبل لهم بها ومالى به ٌدان، ألنه فً معنى 
 .(ٖ)"لو لوٌت علٌكم بنفسً :والمعنى
ألجؤ إِلى عشٌرة وأنصار  ، أي:"[1ُٓرْكٍن َشِدٌٍد{ ]هود :  }أَْو آِوي إِلَىلوله تعالى: 

 .(ٗ)"تنصرنً علٌكم
ٌمول: أو أنضم إلى عشٌرة مانعة تمنعنً منكم، لحلت بٌنكم وبٌن ما جبتم  لال الطبري:" 

 .(٘)"لداللة الكبلم علٌه، وأن معناه مفهوم« لو»وحذؾ جواب  ،ترٌدونه مّنًِ فً أضٌافً
}َولَْو أَنَّ لُْرآنًا ُسٌَِّرْت بِِه  :محذوؾ، كموله تعالى « لو»ب جوا لال الزمخشري:" 

لو أن لً بكم لوة لفعلت بكم وصنعت. ٌمال: مالى به لوة، وما لً  :ٌعنى ،[ٖٔاْلِجبَال{ ]الرعد : 
ال اضطلع به وال أستمل به. :به طالة. ونحوه ال لبل لهم بها ومالى به ٌدان، ألنه فً معنى 

 .(ٙ)"لو لوٌت علٌكم بنفسً :والمعنى
 .(2)"لبطشُت بكم :محذوؾ تمدٌره« لو»وجواب  لال الصابونً:" 
أو أوٌت إلى لوى أستند إلٌه وأتمنع به فٌحمٌنى منكم. فشبه الموى  لال الزمخشري:أي:" 

: إن ركنن -ولد وجدت علٌه -العزٌز بالركن من الجبل فً شدته ومنعته، ولذلن لالت المبلبكة

وروى أنه أؼلك بابه حٌن جاإوا وجعل ٌرادهم ما حكى هللا عنه وٌجادلهم، فتسوروا  ...لشدٌد
 .(1)"الجدار
، فوجد علٌه {لو أن لً بكم لوة أو آوي إلى ركن شدٌد}لال لوط:  لال وهب بن منبه:" 

 .(5)"الرسُل ولالوا: إنَّ ركنَن لشدٌد!
، ٌمول: إلى ُجْند {إلى ركن شدٌدلال لو أن لً بكم لوة أو آوى }لال لوط: "عن السدي:  

 .(ٓٔ)"شدٌد، لماتلتكم
، أي: عشٌرة تمنعنً {لو أن لً بكم لوة أو آوى إلى ركن شدٌد"}عن ابن إسحاق لال:  

 .(ٔٔ)"أو شٌعة تنصرنً، لحلت بٌنكم وبٌن هذا
 .(ٕٔ)"، لال: العشٌرة{أو آوى إلى ركن شدٌد"}عن لتادة:  
 .(ٖٔ)"لال: إلى ركن من الناس ،{أو آوى إلى ركن شدٌد"}عن الحسن:  

                                                             
 .ٕٗ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٔ)
 .1ٔٗ/٘ٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .٘ٔٗ/ٕالكشاؾ: (ٖ)
 .ٕٗ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٗ)
 .1ٔٗ/٘ٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .٘ٔٗ/ٕالكشاؾ: (ٙ)
 .ٕٗ/ٕصفوة التفاسٌر: (2)
 .٘ٔٗ/ٕالكشاؾ: (1)
 .ٕٕٗ/٘ٔ(:ص1ٗٓٙٔأخرجه الطبري) (5)
 .1ٔٗ/٘ٔ(:ص1ٖ11ٔأخرجه الطبري) (ٓٔ)
 .5ٔٗ/٘ٔ(:ص1ٖ5ٖٔأخرجه الطبري) (ٔٔ)
 .5ٔٗ/٘ٔ(:ص1ٖ15ٔأخرجه الطبري) (ٕٔ)
 .5ٔٗ/٘ٔ(:ص1ٖ5ٔٔأخرجه الطبري) (ٖٔ)
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ًٌّ بعد لوط إال فً ثَْرَوة من لومه، حتى النبً صلى  لال ابن جرٌج:"  بلؽنا أنه لم ٌبعث نب
 .(ٔ)"هللا علٌه وسلم
رحم هللا أخً لوًطا، لمد كان ٌؤوي إلى ركن شدٌد، "عن الحسن لال، لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص:  

 .(ٕ)"فؤلّي شًء استكان!
علٌه وسلم: رحمة هللا على لوط، إن كان  لال رسول هللا صلى هللا"عن أبً هرٌرة، لال:  

، ما بعث هللا {لو أن لً بكم لوة أو آوى إلى ركن شدٌد}لٌؤوي إلى ركن شدٌد، إذ لال لمومه: 
ًّ إال فً ثَْروة من لومه  .(ٖ)"، الكثرة والمنعة«الثروة»لال دمحم: و ،بعَده من نب

، لد كان {أو آوى إلى ركن شدٌد"}رة، أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لال فً لوله: عن أبً هرٌو 
ًّ إال -ٌعنً هللا تبارن وتعالى-ٌؤوي إلى ركن شدٌد  . لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: فما بَعَث هللا بعده من نب
 .(ٗ)"فً ثَْروة من لومه

خرج علٌهم، فضرب وجوههم خفمة  -علٌه السبلم  -وذكروا أن جبرٌل  لال ابن كثٌر:" 
بطرؾ جناحه، فطمست أعٌنهم، حتى لٌل ؼارت بالكلٌة، ولم ٌبك لها محل وال أثر ... لال 

ِفِه فََطَمْسنَا أَْعٌُنَُهْم فَذُولُوا َعذَابًِ َونُذُِر ]الممر:  ٌْ  .(٘)"[2ٖتعالى: َولَمَْد َراَوُدوهُ َعن َض
 :ولرئ، كؤنه لٌل: لو أن لً بكم لوة أو أوٌا« أن»بالنصب بإضمار « أو آوى»ولرئ 

 .(ٙ) بضمتٌن ،«إلى ركن»
 :[1ٓ-25فوابد اآلٌتٌن: ]

 إظهار الرؼبة فً الموة لدفع الشر وإبعاد المكروه ممدوح. -ٔ
فلٌس مخالفا لمول  {،لو أن لً بكم لوة أو آوى إلى ركن شدٌد} :لوله علٌه السبلمأن  -ٕ

بل كبل المولٌن منهما  ،(2)«رحم هللا لوطا لمد كان ٌؤوي إلى ركن شدٌد»رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص 
علٌهما السبلم حك متفك علٌه ألن لوطا علٌه السبلم إنما أراد منعة عاجلة ٌمنع بها لومه 

ما جهل لط لوط علٌه مما هم علٌه من الفواحش من لرابة وأو عشٌرة أو اتباع مإمنٌن و
السبلم أنه ٌؤوي من ربه تعالى إلى أمنع لوة وأشد ركن وال جناح على لوط علٌه السبلم 

ِ النَّاَس بَْعَضُهْم بِبَْعٍض لَفََسَدِت  :فً طلب لوة من الناس فمد لال تعالى }َولَْواَل َدْفُع َّللاَّ
ولد طلب رسول هللا صلى  فهذا الذي طلب لوط علٌه السبلم ،[ٕٔ٘اأْلَْرُض{ ]البمرة : 

هللا علٌه وسلم من األنصار والمهاجرٌن منعة حتى ٌبلػ كبلم ربه تعالى فكٌؾ ٌنكر على 
لوط أمرا هو فعله علٌه السبلم تاهلل ما أنكر ذلن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وإنما أخبر علٌه السبلم 

بلبكة ولم ٌكن لوط علم أن لوطا كان ٌؤوي إلى ركن شدٌد ٌعنً من نصر هللا له بالم
 .(1)بذلن

أنه لٌس بشرط أن ٌكون الرسول ذا سٌادة وشرؾ فً لومه، لكن ذلن هو األكثر، وال  -ٖ
سٌما فً خاتم األنبٌاء دمحم ملسو هيلع هللا ىلص، فإنه كان أشرؾ لومه نسباً؛ ألن هللا اصطفى إسماعٌل، 

واصطفى من لرٌش بنً واصطفى من بنً إسماعٌل كنانة، واصطفى من كنانة لرٌشاً، 
هاشم، واصطفاه ملسو هيلع هللا ىلص من بنً هاشم، فهو كرٌم من كرام؛ كرام اآلباء واألجداد، علٌه 

 .(5)الصبلة والسبلم، ولكن لٌس هذا بشرط
 

                                                             
 .5ٔٗ/٘ٔ(:ص1ٖ5ٕٔأخرجه الطبري) (ٔ)
 .5ٔٗ/٘ٔ(:ص1ٖ5ٙٔأخرجه الطبري) (ٕ)
 .ٕٓٗ-5ٔٗ/٘ٔ(:ص1ٖ52ٔأخرجه الطبري) (ٖ)
 .ٕٔٗ/٘ٔ(:ص1ٕٗٓٔأخرجه الطبري) (ٗ)
 .2ٙٔ/ ٔ:والنهاٌة البداٌة(٘)
 .٘ٔٗ/ٕانظر: الكشاؾ: (ٙ)
 سبك تخرٌجه فً تفسٌر اآلٌة. (2)
 .2/ٗانظر: الفصل فً الملل واالهواء والنحل: (1)
 .ٕٗ٘انظر: شرح العمٌدة السفارٌنٌة:  (5)
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 المرآن
ؤَْسِر بِؤَْهلَِن بِِمْطعٍ ِمَن ال

ٌَْن فَ ٌِْل َواَل ٌَْلتَِفْت ِمْنكُْم أََحٌد إِال  }لَالُوا ٌَا لُوطُ إِن ا ُرسُُل َربَِّن لَْن ٌَِصلُوا إِلَ ل 
ْبُح بِمَِرٌٍب ) ٌَْس الصُّ ْبُح أَلَ  [4ٔ({ ]هود : 4ٔاْمَرأَتََن إِن هُ ُمِصٌبَُها َما أََصابَُهْم إِن  َمْوِعَدهُُم الصُّ

 التفسٌر:
إلٌن، فاخرج من لالت المبلبكة: ٌا لوط إنَّا رسل ربن أَْرَسلَنا إلهبلن لومن، وإنهم لن ٌصلوا 

هذه المرٌة أنت وأهلن ببمٌة من اللٌل، وال ٌلتفت منكم أحد وراءه؛ لببل ٌرى العذاب فٌصٌبه، 
لكنَّ امرأتن التً خانتن بالكفر والنفاق سٌصٌبها ما أصاب لومن من الهبلن، إن موعد هبلكهم 

 الصبح، وهو موعد لرٌب الحلول.
ٌَا لُوطُ ِإنَّا رُ لوله تعالى:  ٌَْن{ ]هود : }لَالُوا  ٌَِصلُوا إَِل لالت  ، أي:"[1ُٔسُل َربَِّن لَْن 

 .(ٔ)"المبلبكة: ٌا لوط إنَّا رسل ربن أَْرَسلَنا إلهبلن لومن، وإنهم لن ٌصلوا إلٌن
ٌِْل{ ]هود : لوله تعالى:  فاخرج من هذه المرٌة أنت  ، أي:"[1ٔ}فَؤَْسِر ِبؤَْهِلَن بِِمْطٍع ِمَن اللَّ

 .(ٕ)"لٌلوأهلن ببمٌة من ال
وكذلن  بظلمة من اللٌل. ٌمال: معنى لطع من اللٌل أي لطعة صالحة، :أي لال الزجاج:" 

 .(ٖ)"مضى عنن من اللٌل، وسعو من اللٌل
أمروه أن ٌسري بؤهله من آخر اللٌل ، وأن ٌتَّبع أدبارهم ، أي : ٌكون  لال ابن كثٌر:" 
 .(ٗ)"سالة ألهله
وسرٌت إذا سرت ، اللفظ، وٌمرأ: فاسر ٌمال أسرٌت بإثبات الهمزة فً "« فؤسر»وٌمرأ:  
 .(٘)لٌبل

وال ٌلتفت منكم أحد وراءه؛ لببل  ، أي:"[1ٔ}َواَل ٌَْلتَِفْت ِمْنكُْم أََحٌد{ ]هود : لوله تعالى: 
 .(ٙ)"ٌرى العذاب فٌصٌبه

أي : إذا سمعتما نزل بهم، وال تهولنَّكم تلن األصوات المزعجة ، ولكن  لال ابن كثٌر:" 
 .(2)"استمروا ذاهبٌن كما أنتم

لكنَّ امرأتن التً  ، أي:"[1ٔ}إِالَّ اْمَرأَتََن إِنَّهُ ُمِصٌبَُها َما أََصابَُهْم{ ]هود : لوله تعالى: 
 .(1)"خانتن بالكفر والنفاق سٌصٌبها ما أصاب لومن من الهبلن

 .(5)"فالتفتت فؤصابها حجر فمتلها لال مماتل:" 
فإن لوًطا لد أخرجها معه، وإنه نهً ، وال ٌلتفت منكم أحد، إال امرأتن لال الطبري:" 

إنه }ولوله: ، لوط ومن معه ممن أسرى معه أن ٌلتفت سوى زوجته، وأنها التفتت فهلكت لذلن
 .(ٓٔ)"لومن من العذاب، ٌمول: إنه مصٌب امرأتن ما أصاب {مصٌبها ما أصابهم

}إِال اْمَرأَتََن{ لال األكثرون : هو استثناء من المثبت وهو لوله:}فَؤَْسِر  لال ابن كثٌر:" 
بِؤَْهِلَن{ تمدٌره } ِال اْمَرأَتََن{ وكذلن لرأها ابن مسعود ونصب هإالء امرأتن ؛ ألنه من مثبت 

استثناء من لوله : } َوال ٌَْلتَِفْت ِمْنكُْم ولال آخرون من المراء والنحاة : هو ، فوجب نصبه عندهم
وزوا الرفع والنصب ، وذكر هإالء وؼٌرهم من اإلسرابٌلٌات أنها خرجت  أََحٌد إِال اْمَرأَتََن { فجَّ

 .(ٔٔ)"والوماه. فجاءها حجر من السماء فمتلها :معهم ، وأنها لما سمعت الَوْجبَة التفتت ولالت
                                                             

 .ٖٕٓالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٖٕٓالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .5ٙ-1ٙ/ٖمعانً المرآن: (ٖ)
 .1ٖٖ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٗ)
 .5ٙ/ٖانظر: معانً المرآن: (٘)
 .ٖٕٓالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .1ٖٖ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (2)
 .ٖٕٓالتفسٌر المٌسر: (1)
 .5ٖٕ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (5)
 .ٕٗٗ/٘ٔتفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .5ٖٖ-1ٖٖ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٔٔ)
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ْبُح{ ]هود : }إِنَّ َمْوِعَدهُ لوله تعالى:   .(ٔ)"إن موعد هبلكهم الصبح ، أي:"[1ُٔم الصُّ
 .(ٕ)"ٌمول: إن موعد لومن الهبلن الصبح لال الطبري:" 
ْبُح بَِمِرٌٍب{ ]هود : لوله تعالى:  ٌَْس الصُّ  .(ٖ)"ألٌس ولت الصبح لرٌباً؟ ، أي:"[1ٔ}أَلَ
لوا لهم الهبلن! فمالوا:  لال الطبري:"  ألٌس }فاستبطؤ ذلن منهم لوط ولال لهم: بلى عّجِ

 .(ٗ)"عند الصبح نزوُل العذاب بهم :أي {،الصبح بمرٌب
لال لوط لجبرٌل: عجل علً بهبلكهم اآلن فرد علٌه جبرٌل ألٌس الصبح  لال مماتل:" 
 .(٘)"بمرٌب؟
ٌنزل بهم من صبح لٌلتن هذه، ، أي: إنما {ألٌس الصبح بمرٌب"}عن ابن إسحاق:  

 .(ٙ)"فامض لما تإمر
، هذا {ألٌس الصبح بمرٌب}كؤن لوطا استبطؤ الصبح لعذابهم، فمالوا:  لال الماترٌدي:" 

من لوط ال ٌحتمل أن ٌكون لال ذلن وهو بٌن أظهرهم، وٌعلم أن لراه ٌملب أعبلها أسفلها، 
بعدما أخرجوه وأهله من بٌن أظهرهم، فعند ذلن  -وهللا أعلم  -وأسفلها أعبلها، ولكن لال ذلن 

 .(2)"لال ما لال، واستبطؤ ولت نزول العذاب بهم؛ وهللا أعلم
ثم لربوا له هبلن لومه تبشًٌرا له ؛ ألنه لال لهم : "أهلكوهم الساعة" ،  لال ابن كثٌر:" 

ْبُح بِمَِرٌٍب {  ٌَْس الصُّ ْبُح أََل هذا ولوُم لُوِط ولُوؾ على الباب وعُكوؾ لد فمالوا : } إِنَّ َمْوِعَدهُُم الصُّ
جاءوا ٌُهرعون إلٌه من كل جانب ، ولوط والؾ على الباب ٌدافعهم وٌردعهم وٌنهاهم عما هم 
فٌه ، وهم ال ٌمبلون منه ، بل ٌتوعدونه ، فعند ذلن خرج علٌهم جبرٌل ، علٌه السبلم ، فضرب 

هتدون الطرٌك ، كما لال تعالى : } َولََمْد وجوههم بجناحه ، فطمس أعٌنهم ، فرجعوا وهم ال ٌ
ٌِْفِه فََطَمْسنَا أَْعٌُنَُهْم فَذُولُوا َعذَابًِ َونُذُِر َولَمَْد َصبََّحُهْم بُْكَرةً َعذَاٌب ُمْستَِمرٌّ   فَذُولُوا َراَوُدوهُ َعْن َض

 .(1)"[5ٖ - 2َٖعذَابًِ َونُذُِر { ]الممر : 

 الفوابد:
 لما فٌه من البركة بمطع المسافات البعٌدة بدون تعب.استحباب السٌر فً اللٌل  -ٔ
 كراهة التؤسؾ لهبلن الظالمٌن. -ٕ
 

 المرآن
ٌٍل َمْنُضوٍد ) ٌَْها ِحَجاَرةً ِمْن ِسّجِ ا َجاَء أَْمُرنَا َجعَْلنَا َعاِلٌََها َسافِلََها َوأَْمَطْرنَا َعلَ ({ ]هود : 4ٕ}فَلَم 

4ٕ] 
 التفسٌر:

بهم جعلنا عالً لرٌتهم التً كانوا ٌعٌشون فٌها سافلها فملبناها،  فلما جاء أمرنا بنزول العذاب
 .وأمطرنا علٌهم حجارة من طٌن متصّلِب متٌن، لد ُصؾَّ بعضها إلى بعض متتابعة

ا َجاَء أَْمُرَنا{ ]هود : لوله تعالى:   .(5)"فلما جاء أمرنا بنزول العذاب بهم ، أي:"[1ٕ}فَلَمَّ
 .(ٓٔ)"ٌمول تعالى ذكره: ولما جاء أمرنا بالعذاب ولضاإنا فٌهم بالهبلن لال الطبري:" 
 .(ٔٔ)"كان ذلن عند طلوع الشمس لال ابن كثٌر:" 

                                                             
 .ٖٕٓالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٕٗٗ/٘ٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .ٕٗ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٖ)
 .ٕٗٗ/٘ٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .5ٖٕ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (٘)
 .ٕٗٗ/٘ٔ(:ص1ٗٓ2ٔأخرجه الطبري) (ٙ)
 .ٖٙٔ/ٙتؤوٌبلت أهل السنة: (2)
 .5ٖٖ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (1)
 .ٖٕٓالتفسٌر المٌسر: (5)
 .ٕٖٗ/٘ٔتفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .ٖٓٗ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٔٔ)
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بهم جعلنا عالً لرٌتهم التً كانوا  ، أي:"[1ٕ}َجعَْلَنا َعاِلٌََها َسافِلََها{ ]هود : لوله تعالى: 
 .(ٔ)"ٌعٌشون فٌها سافلها فملبناها

جبرٌل علٌه السبلم لوم لوط من َسْرحهم ودورهم، حملهم بمواشٌهم  أخذ"مجاهد:  لال 
 .(ٕ)"وامتعتهم حتى سمع أهل السماء نباح كبلبهم ثم أكفؤهم

بلؽنا أن جبرٌل علٌه السبلم أخذَ بعُْروة المرٌة الُوْسطى، ثم ألَوى بها إلى  لال لتادة:" 
ر بعضها على بعض فجعل عالٌها سافلها،  السماء، حتى سمع أهل السماء َضواِؼً كبلبهم، ثم دمَّ

 .(ٖ)"لال لتادة: وبلؽنا أنهم كانوا أربعة آالؾ ألؾ ،ثم أتبعهم الحجارة
وسلم لال: "بعث هللا   حدثت أن نبً هللا صلى هللا علٌه دمحم بن كعب المرظً لال:عن  

جبرٌل علٌه السبلم إلى المإتفكة لرٌة لوط علٌه السبلم التً كان لوط فٌهم، فاحتملها بجناحه، ثم 
صعد بها حتى إن أهل السماء الدنٌا لٌسمعون نُباح كبلبها وأصوات دجاجها، ثم كفؤها على 

جعلنا عالٌها سافلها وأمطرنا علٌها حجارة من }، ٌمول هللا: وجهها، ثم أتبعها هللا بالحجارة
، فؤهلكها هللا وما حولها من المإتفكات، وكّن خمس لرٌات، "صنعة" و"صعوة"  {سجٌل

ونجى هللا لوًطا ومن معه من أهله، -وسدوم هً المرٌة العظمى -"وعثرة"، و"دوما" و"سدوم" 
 .(ٗ)"إال امرأته كانت فٌمن هلن

ٌٍل َمْنُضوٍد{ ]هود : تعالى:لوله   ٌَْها ِحَجاَرةً ِمْن ِسّجِ وأمطرنا  ، أي:"[1ٕ}َوأَْمَطْرَنا َعلَ
 .(٘)"علٌهم حجارة من طٌن متصلِّب متٌن، لد ُصؾَّ بعضها إلى بعض متتابعة

ٌٍل{ ]هود : لوله تعالى:وفً    : تسعة ألوال، [1ٕ} ِمْن ِسّجِ
الطٌن، لاله ابن  «الكٌل»فالسنن : الحجر ، و «سنن وكٌل»أحدها : أنه فارسً معرب وهو 

 .(5)، ووهب(1)، وسعٌد بن جبٌر(2)، ومجاهد(ٙ)عباس
وحجارة. ولال أهل  لال الناس فً سجٌل ألواال، ففً التفسٌر أنها من جل لال الزجاج:" 

اللؽة: هو فارسً معرب، والعرب ال تعرؾ هذا. والذي عندي أنه إذا كان هذا التفسٌر صحٌحا 
لنرسل } لد ذكر هذه الحجارة فً لصة لوم لوط، فمال: -جل وعز  - فارسً أعرب ألن هللا فهو

ومن كبلم الفرس ما ال ٌحصى مما ، فمد تبٌن للعرب ما عنً بـ سجٌل {علٌهم حجارة من طٌن
  .(ٓٔ)"جاموس ودٌباج. فبل أنكر أن هذا مما أعرب :نحو، لد أعربته العرب

 .(ٔٔ). لاله سعٌد بن جبٌر«إٌل»، «سج» :فارسٌة ونبطٌةالثانً : 
فذهب سعٌد بن جبٌر فً ذلن إلى أن اسم الطٌن بالفارسٌة "جل " ال  لال الطبري:" 

"إٌل"، وأن ذلن لو كان بالفارسٌة لكان "ِسْجل " ال "سجٌل"، ألن الحجر بالفارسٌة ٌدعى "سج 
 .(ٕٔ)""والطٌن "جل"، فبل وجه لكون الٌاء فٌها وهً فارسٌة

 .(ٖٔ)أنه طٌن لد طبخ حتى صار كاألرحاء ، ذكره ابن عٌسىالثالث: 
 :(ٔ)وأنشد لول ابن ممبل ،(ٗٔ): أنه الحجارة الصلبة الشدٌدة ، لاله أبو عبٌدة الرابع

                                                             
 .ٖٕٓالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٓٗٗ/٘ٔ(:ص1ٗ٘1ٔأخرجه الطبري) (ٕ)
 .ٔٗٗ/٘ٔ(:ص1ٕٗٙٔأخرجه الطبري) (ٖ)
 .ٖٗٗ-ٕٗٗ/٘ٔ(:ص1ٗٙٙٔأخرجه الطبري) (ٗ)
 .ٖٕٓالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .ٖٗٗ-ٖٖٗ/٘ٔ(:ص1ٖٖٗٔ(، )1ٖٕٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٙ)
 .ٖٖٗ/٘ٔ(:ص1ٕٗ2ٔ)-(1ٕٗٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (2)
 .ٖٖٗ/٘ٔ(:ص1ٕٗ1ٔانظر: تفسٌر الطبري) (1)
 .ٖٖٗ/٘ٔ(:ص1ٖٗٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (5)
 .2ٓ/ٖمعانً المرآن: (ٓٔ)
 .ٖٙٗ/٘ٔ(:ص1ٖٗ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٔٔ)
 .ٖٙٗ/٘ٔتفسٌر الطبري: (ٕٔ)
 .5ٕٗ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٖٔ)
 .5ٕٙ/ٔانظر: معانً المرآن: (ٗٔ)
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ٌْضَ  ٌَْضِربُونَ  َوَرْجلةً  ٌبل              عُُرض َعنْ  البَ                َضْربًا تََواَصى بِِه األَْبَطاُل ِسّجِ
 للبت الماً . إال أن النون
 .(ٕ)، لاله ابن زٌد«سجٌل»اسمها الدنٌا، والسماء الدنٌا من سماء  :ٌعنً ،: من سجٌل الخامس
ً « سجٌن»واسمها  ،من جهنم {من سجٌل}:  السادس  .(ٖ)فملبت النون الما
وتمدٌره من مكتوب الحجارة التً كتب  ،«الكتاب»وهو  ،«السجل»من  {أن السجٌل}:  السابع

وما أدران . كبل إن كتاب الفجار لفً سجٌن}أن ٌعذب بها أو كتب علٌها ، وفً التنزٌلهللا تعالى 
  .(ٗ)[ 5 - 2] المطففٌن :  {ما سجٌن . كتاب مرلوم 

ٌل»: أنه  الثامن أرسلته ، ومنه سمً الدلو  :أي ،أسجلته :من السجل وهو اإلرسال ، ٌمال« فِعِّ
 .(٘)حكاه الطبري عن آخرٌن .سجبلً إلرساله فكان السجل هو المرسل علٌهم

سجلت له سجبًل من العطاء ، فكؤنه  :، ٌمال«العطاء»الذي هو « السجل»: أنه مؤخوذ من  التاسع
 .(ٙ). حكاه الطبري عن آخرٌنأعطوه :أي ،لال سُجلوا الببلء

والصواب من المول فً ذلن عندنا ما لاله المفسرون، وهو أنها حجارة  لال الطبري:" 
ٌِْهْم ِحَجاَرةً ِمْن ِطٌٍن }ن وصفها هللا فً كتابه فً موضع، وذلن لوله: من طٌن، وبذل ِلنُْرِسَل َعلَ

َمةً ِعْنَد َربَِّن ِلْلُمْسِرفٌِنَ   .(2)"[ٖٗ، ٖٖ]سورة الذارٌات:  {ُمَسوَّ
 :لوالن ،[1َٕمْنُضوٍد{ ]هود : } وفً معنى لوله تعالى:

د بعضه على بعض ، لال الربٌع   .(1)بن انسأحدهما : لد نُضَّ
فإنها فً السماء منضودة:  {،منضود}أما لوله: "عن أبً بكر الهذلً بن عبد هللا: وروي  

 .(5)"معدَّة، وهً من عُدَّة هللا التً أَعدَّ للظلمة
 .(ٔٔ)، وعكرمة(ٓٔ)الثانً : مصفوؾ ، لاله لتادة

والصواب من المول فً ذلن ما لاله الربٌع بن أنس، وذلن أن لوله:  لال الطبري:" 

من نعت "سجٌل"، ال من نعت "الحجارة"، وإنما أمطر الموم حجارة من طٌن، صفة  {منضود}
ذلن الطٌن أنه نُِضد بعضه إلى بعض، فُصٌِّر حجارة، ولم ٌُْمَطُروا الطٌن، فٌكوَن موصوفًا بؤنه 

وإنما كان جابًزا أن ٌكون على ما تؤّوله هذا المتؤّول لو كان التنزٌل ، تتابع على الموم بمجٌبه
 .(ٕٔ)"بالنصب "منضودةً"، فٌكون من نعت "الحجارة " حٌنبذ

 
 المرآن

ًَ ِمَن الظ اِلِمٌَن بِبَِعٌٍد ) َمةً ِعْنَد َرّبَِن َوَما ِه  [4ٖ({ ]هود : 4ٖ}ُمَسو 
 التفسٌر:
عند هللا بما ٌدل على أَنها وممٌزة هذه الحجارة التً أمطروا بها من السماء كانت معلَّمة أن 

أعّدها لعذاب هإالء، ولٌست تلن الحجارة الموصوفة  -سبحانه  -لٌست من حجارة األرض وأنه 
 بما ذكر ببعٌدة من ؼٌرهم من كل ظالم ٌؤثَم إثمهم وٌظلم ظلمهم. 

                                                                                                                                                                               
 .وؼٌرها ،( سجن) واللسان ،55ٔ: الكبٌر والمعانً ،ٗٗ: الطلب ومنتهى ،5ٕٙ: ٔ المرآن مجاز(ٔ)
 .ٖٗٗ/٘ٔ(:ص1ٖٗٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕ)
 .5ٖٗ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٖ)
 .5ٖٗ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٗ)
 .ٖ٘ٗ/٘ٔانظر: تفسٌر الطبري: (٘)
 .ٖ٘ٗ/٘ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٙ)
 .ٖ٘ٗ/٘ٔتفسٌر الطبري: (2)
 .ٖٙٗ/٘ٔ(:ص1ٖٗ1ٔانظر: تفسٌر الطبري) (1)
 .2ٖٗ/٘ٔ(:ص1ٖٗ5ٔأخرجه الطبري) (5)
 .ٖٙٗ/٘ٔ(:ص1ٖٗ2ٔ(، و)1ٖٗٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٓٔ)
 .ٖٙٗ/٘ٔ(:ص1ٖٗٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٔٔ)
 .2ٖٗ/٘ٔتفسٌر الطبري: (ٕٔ)
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َمةً عِ لوله تعالى:  هذه الحجارة التً أمطروا بها من أن  ، أي:"[1ْٖنَد َربَِّن{ ]هود : }ُمَسوَّ
 -سبحانه  -عند هللا بما ٌدل على أَنها لٌست من حجارة األرض وأنه وممٌزة السماء كانت معلَّمة 
 .(ٔ)أعّدها لعذاب هإالء

 .(ٕ)"معلمة بالسٌماء وكانت علٌها أمثال الخواتٌم :أي لال أبو عبٌدة:" 
 .(ٖ)"ٌمول: معلمة عند هللا، أعلمها هللا الطبري:"لال  
ُمْعلَمة مختومة ، علٌها أسماء أصحابها ، كل حجر مكتوب علٌه  :أي لال ابن كثٌر:" 

وذكروا أنها نزلت على أهل البلد ، وعلى المتفرلٌن فً المرى مما حولها  ...اسم الذي ٌنزل علٌه
، فبٌنا أحدهم ٌكون عند الناس ٌتحّدث ، إذ جاءه حجر من السماء فسمط علٌه من بٌن الناس ، 

 .(ٗ)" فّدمره ، فتتبعهم الحجارة من سابر الببلد ، حتى أهلكتهم عن آخرهم فلم ٌبك منهم أحد
 .(٘)"ٌمول معلمة {،مسومة"}عن ابن عباس لوله:  
 .(ٙ)"، لال: معلمة{مسّومة"}ن مجاهد: ع

 :ألوالها توفً عبلم
 .(2)أحدها : أنها كانت مختمة، على كل حجر منها اسم صاحبه

 .(1)"، المختَّمة«المسومة»لال:  {مسومة"}عن السدي: 
 .(5)الثانً : معلمة ببٌاض فً حمرة ، على لول ابن عباس

حدثنً من رآها أنها حجارة مطولة علٌها نصح من حمرة  {،مسومة"}عن لتادة، لوله: و
 .(ٓٔ)"لٌست كحجارتكم هذه

  .(ٔٔ). لاله لتادةمطولة بسواد وحمرةوالثالث: 
 .(ٕٔ)لاله الربٌع .علٌها سٌما خطوط والرابع:

 :، وجهان[1ِٖعْنَد َربَِّن{ ]هود :  وفً لوله تعالى:}

 .(ٖٔ)ابن بحر حكاه الماوردي عنأحدهما : فً علم ربن ، 
 .(ٗٔ)الثانً : فً خزابن ربن ال ٌملكها ؼٌره وال ٌتصرؾ فٌها أحد إال بؤمره

اِلِمٌَن بِبَِعٌٍد{ ]هود : لوله تعالى:  ًَ ِمَن الظَّ ولٌست تلن الحجارة  ، أي:"[1ٖ}َوَما ِه
 .(٘ٔ)الموصوفة بما ذكر ببعٌدة من ؼٌرهم من كل ظالم ٌؤثَم إثمهم وٌظلم ظلمهم

ٌمول تعالى ذكره متهدًدا مشركً لرٌش: وما هذه الحجارة التً أمطرتها  لال الطبري:" 
 .(ٙٔ)"على لوم لوط، من مشركً لومن، ٌا دمحم، ببعٌد أن ٌمطروها، إن لم ٌتوبوا من شركهم

، لال: أن ٌصٌبهم ما أصاب {وما هً من الظالمٌن ببعٌد"}عن مجاهد، فً لوله:  
 .(ٖ)"ٌرهب بها لرٌش وفً رواٌة :" .(ٕ)"ٌُْرِهب بها من ٌشاء وفً رواٌة أخرى:" .(ٔ)"الموم

                                                             
 .ٕٖٕ/ٗانظر: التفسٌر الوسٌط: (ٔ)
 .52ٕ/ٔمجاز المرآن: (ٕ)
 .2ٖٗ/٘ٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .ٖٔٗ-ٖٓٗ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٗ)
 .5ٕٙٓ/ٙ(:ص2ٓٔٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (٘)
 .2ٖٗ/٘ٔ(:ص1ٗٗٓٔأخرجه الطبري) (ٙ)
 .5ٖٗ/ٕانظر: النكت والعٌون: (2)
 .1ٖٗ/٘ٔ(:ص1ٗٗ2ٔأخرجه الطبري) (1)
 .5ٕٙٓ/ٙ(:ص1ٓٔٔٔانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (5)
 .5ٕٙٓ/ٙ(:ص5ٓٔٔٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٓٔ)
 .5ٕٙٓ/ٙ(:صٓٔٔٔٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٔٔ)
 .5ٕٙٓ/ٙ(:صٔٔٔٔٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٕٔ)
 .5ٗٗ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٖٔ)
 .5ٗٗ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٗٔ)
 .ٕٖٕ/ٗانظر: التفسٌر الوسٌط: (٘ٔ)
 .1ٖٗ/٘ٔتفسٌر الطبري: (ٙٔ)
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، ٌمول: ما أجار هللا منها ظالًما بعد لوم {وما هً من الظالمٌن ببعٌد"}عن لتادة: و 
 .(ٗ)"لوط

، ٌمول: لم ٌترن منها ظالًما {وما هً من الظالمٌن ببعٌد"}عن لتادة وعكرمة: و 
 .(٘)"بعدهم
، لال: ٌعنً ظالمً هذه األمة. {وما هً من الظالمٌن ببعٌد"}فً لوله: أٌضا: عن لتادة  

!  .(ٙ)" لال: وهللا ما أجاَر منها ظالًما بعدُ
َظلَمة العرب، إن لم ٌتوبوا  ، ٌمول: من{وما هً من الظالمٌن ببعٌد"}ن السدي: ع 
 .(2)"فٌعذّبوا بها
، من ظلمة {وما هً من الظالمٌن ببعٌد}ٌمول: "عن أبً بكر الهذلً بن عبد هللا لال:  

 .(1)"أمتن ببعٌد، فبل ٌؤمنها منهم ظالم
 :[1ٖ-1ٕفوابد اآلٌتٌن:]

 واألسفل أعلى. ٗمظاهر لدرة هللا تعالى فً للب أربع مدن فً ساعة فكان األعلى أسفل -ٔ
 وعٌد الظالمٌن فً كل زمان ومكان بؤشد العموبات وأفظعها. -ٕ
 

 المرآن
ٌُْرهُ َواَل تَْنمُُصوا الْ  َ َما لَكُْم ِمْن إِلٍَه َغ ٌْبًا لَاَل ٌَا لَْوِم اْعبُُدوا ّللا  ِمْكٌَاَل }َوإِلَى َمْدٌََن أََخاهُْم شُعَ

ٌٍْر  ٌْكُْم َعذَاَب ٌَْوٍم ُمِحٌٍط )َواْلِمٌَزاَن إِنًِّ أََراكُْم بَِخ  [4ٗ({ ]هود : 4َٗوإِنًِّ أََخاُف َعلَ
 التفسٌر:

أخاهم شعًٌبا، فمال: ٌا لوم اعبدوا هللا وحده، لٌس لكم ِمن إله ٌستحك « مدٌن»وأرسلنا إلى 
العبادة ؼٌره جل وعبل، فؤخلصوا له العبادة، وال تنمصوا الناس حمولهم فً مكاٌٌلهم وموازٌنهم، 

عذاب ٌوم ٌحٌط  -بسبب إنماص المكٌال والمٌزان-أراكم فً َسعَة عٌش، وإنً أخاؾ علٌكم إنً 
 بكم.

ٌْبًا{ ]هود : لوله تعالى:  أخاهم « مدٌن»وأرسلنا إلى  ، أي:"[1ٗ}َوإِلَى َمْدٌََن أََخاهُْم شُعَ
 .(5)"شعٌبًا
 .(ٓٔ)"ٌمول تعالى ذكره: وأرسلنا إلى َولَد مدٌن أخاهم شعٌبًا لال الطبري:" 
إن هللا تبارن وتعالى بعث شعٌبا إلى مدٌن، وإلى أصحاب األٌكة، واألٌكة  لال السدي:" 

 .(ٔٔ)"هً الؽٌضة من الشجر
 :(ٕٔ)وفً تسمٌتهم بذلن لوالن

: والمراد ،مضر :أحدهما : ألنهم بنو مدٌن بن إبراهٌم ، فمٌل مدٌن والمراد بنو مدٌن ، كما ٌمال
 بنو مضر.
 فنسبوا إلٌها ثم التصر على اسم المدٌنة تخفٌفاً . ،اسم مدٌنتهم :«مدٌن»الثانً : أن 

 :(ٔ)ثم فٌه وجهان

                                                                                                                                                                               
 .5ٖٗ/٘ٔ(:ص1ٗٗ1ٔأخرجه الطبري) (ٔ)
 .5ٖٗ/٘ٔ(:ص1ٗٗ5ٔأخرجه الطبري) (ٕ)
 .5ٕٙٓ/ٙ(:صٖٔٔٔٔانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٖ)
 .5ٖٗ/٘ٔ(:ص1ٖٗ٘ٔأخرجه الطبري) (ٗ)
 .5ٖٗ/٘ٔ(:ص1ٗ٘ٗٔأخرجه الطبري) (٘)
 .5ٖٗ/٘ٔ(:ص1ٗ٘٘ٔأخرجه الطبري) (ٙ)
 .ٓٗٗ/٘ٔ(:ص1ٗ٘ٙٔأخرجه الطبري) (2)
 .ٓٗٗ/٘ٔ(:ص1ٗ٘2ٔأخرجه الطبري) (1)
 .ٖٕٔالتفسٌر المٌسر: (5)
 .ٖٗٗ/٘ٔتفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .2ٕٓٓ/ٙ(:ص5ٔٔٔٔ، و)5ٔ٘ٔ/ٙ(:ص12ٓ٘أخرجه ابن ابً حاتم) (ٔٔ)
 .5ٗٗ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٕٔ)
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 أحدهما : أنه اسم أعجمً .
 :(ٕ)الثانً : أنه اسم عربً وفً اشتماله وجهان

مدن بالمكان إذا ألام فٌه ، والٌاء زابدة ، وهذا لول من زعم أنه اسم :أحدهما : أنه من لولهم 
 مدٌنة .
 ملكت والمٌم زابدمة ، وهذا لول من زعم أنه اسم رجل :أي ،َدٌَْنت :ه مشتك من لولهمالثانً : أن

 : (ٖ)وجوهوفٌه ثبلثة  ،«شعب»فتصؽٌر « شعٌب»وأما 
 أحدها : أنه الطرٌك فً الجبل .
 الثانً : أنه المبٌلة العظٌمة .
 َشْعب اإلناء المكسور . :الثالث : أنه مؤخوذ من
ٌُْرهُ{ ]هود : }لَاَل ٌَا لوله تعالى: َ َما لَكُْم ِمْن إِلٍَه َؼ فمال: ٌا لوم  ، أي:"[1ٗلَْوِم اْعبُُدوا َّللاَّ

 .(ٗ)"اعبدوا هللا وحده، لٌس لكم ِمن إله ٌستحك العبادة ؼٌره جل وعبل، فؤخلصوا له العبادة
ما لكم من ، ٌمول: أطٌعوه، وتذللوا له بالطاعة لما أمركم به ونهاكم عنه لال الطبري:" 

 .(٘)"معبود سواه ٌستحّك علٌكم العبادة ؼٌره
ٌَاَل َواْلِمٌَزاَن{ ]هود : لوله تعالى: وال تنمصوا الناس  ، أي:"[1ٗ}َواَل تَْنمُُصوا اْلِمْك

 .(ٙ)"حمولهم فً مكاٌٌلهم وموازٌنهم
 .(2)"ٌمول: وال تنمصوا الناس حمولهم فً مكٌالكم ومٌزانكم لال الطبري:" 
إن هللا بعث شعٌبا إلى مدٌن فكانوا مع كفرهم ٌبخسون الكٌل والوزن  لال السدي:" 

فلما عتوا وكذبوا سؤلوه  ،فدعاهم فكذبوه فمال لهم ما ذكر هللا فً المرآن وما ردوا علٌه
 .(1)"العذاب
هلن لوم شعٌب من شعٌرة إلى شعٌرة كانوا ٌؤخذون بالرزٌنة "خلؾ بن حوشب: لال  

 .(5)"وٌعطون بالخفٌفة
ٌٍْر{ ]هود : لوله تعالى:  .(ٓٔ)"إنً أراكم فً َسعَة عٌش ، أي:"[1ٗ}إِنًِّ أََراكُْم بَِخ
ٌٍْر{ ]هود : لوله تعالى:وفً    ، ثبلثة ألوال:[1ٗ}إِّنًِ أََراكُْم بَِخ

 . (ٕٔ)والحسن ،(ٔٔ)أحدها : أنه رخص السعر ، لاله ابن عباس
 . (ٗٔ)وابن زٌد ،(ٖٔ)الثانً : أنه المال وزٌنة الدنٌا ، لال لتادة

 .(٘ٔ)أفاده الماوردي : أنه الخصب والكسب.والثالث
وأولى األلوال فً ذلن بالصواب ما أخبر هللا عن شعٌب أنه لال لمومه،  لال الطبري:"

، ٌعنً بخٌر الدنٌا. ولد ٌدخل فً خٌر الدنٌا، المال وزٌنة الحٌاة {إنً أراكم بخٌر}وذلن لوله: 
داللة على أنه عنى بمٌله ذلن بعض خٌرات الدنٌا دون بعض، فذلن وال ، الدنٌا، ورخص السعر

                                                                                                                                                                               
 .5ٗٗ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٔ)
 .5٘ٗ-5ٗٗ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٕ)
 .5٘ٗ/ٕانظر النكت والعٌون: (ٖ)
 .ٖٕٔالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .ٖٗٗ/٘ٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .ٖٕٔالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .ٖٗٗ/٘ٔتفسٌر الطبري: (2)
 .2ٕٓٓ/ٙ(:صٕٔٔٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (1)
 .2ٕٓٓ/ٙ(:صٕٓٔٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (5)
 .ٖٕٔالتفسٌر المٌسر: (ٓٔ)
 .ٗٗٗ/٘ٔ(:ص1ٗٙ2ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٔٔ)
 .ٗٗٗ/٘ٔ(:ص1ٗٙ1ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕٔ)
 .ٗٗٗ/٘ٔ(:ص1ٗ2ٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖٔ)
 .ٗٗٗ/٘ٔ(:ص1ٗ2ٕٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٗٔ)
 .5٘ٗ/ٕانظر: النكت والعٌون: (٘ٔ)
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وإنما لال ذلن شعٌب، ألن ، على كل معانً خٌرات الدنٌا التً ذكر أهل العلم أنهم كانوا أوتوها
لومه كانوا فً سعة من عٌشهم ورخص من أسعارهم، كثٌرة أموالهم، فمال لهم: ال تنمصوا 

 .(ٔ)"ٌنكم، فمد َوسَّع هللا علٌكم رزلكمالناس حمولهم فً مكاٌٌلكم ومواز
ٌْكُْم َعذَاَب ٌَْوٍم ُمِحٌٍط{ ]هود : لوله تعالى: وإنً أخاؾ علٌكم  ، أي:"[1ٗ}َوإِّنًِ أََخاُؾ َعلَ

 .(ٕ)"عذاب ٌوم ٌحٌط بكم -بسبب إنماص المكٌال والمٌزان-
 ،بمخالفتكم أمر هللا، وبَْخسكم الناس أموالهم فً مكاٌٌلكم وموازٌنكم لال الطبري:"

، ٌمول: أن ٌنزل بكم عذاب ٌوم محٌط بكم عذابه. فجعل "المحٌط" نعتًا للٌوم، {عذاب ٌوم محٌط}
بْعض »، إذ كان مفهوًما معناه، وكان العذاب فً الٌوم، فصار كمولهم: «العذاب»وهو من نعت 
 .(ٖ)"«ُجبَّتن محترلة
ٌْكُْم َعذَاَب ٌَْوٍم ُمِحٌٍط{ ]هود : لوله تعالى:وفً   ، ثبلثة وجوه:[1ٗ}َوإِّنًِ أََخاُؾ َعلَ

 . (٘)والحسن ،(ٗ)أحدها : ؼبلء السعر، وهو ممتضى لول ابن عباس
 .(ٙ)الثانً : عذاب االستصال فً الدنٌا
 .(2)الثالث : عذاب النار باآلخرة

 الفوابد:
 البداٌة بتوحٌد هللا تعالى أوال ثم األمر والنهً إلكمال اإلنسانوحدة دعوة الرسل وهً  -ٔ

 وإسعاده بعد نجاته من الخسران.
الرسل من أولهم إلى آخرهم إنما بعثوا بإخبلص العبادة هلل تعالى والنهً فإن 

عن عبادة كل ما سواه وهذا هو التوحٌد الذي جحدته األمم وهو الذي خلك هللا له الخلٌمة 
ْنَس إِالَّ ِلٌَْعبُُدوِن{ ]الذارٌات:  من الثملٌن  .[ٙ٘كما لال تعالى: }َوَما َخلَْمُت اْلِجنَّ َواأْلِ

 .حرمة نمص الكٌل والوزن أشد حرمة -ٕ

 وجوب الرضا بالحبلل وإن لل، وسخط الحرام وإن كثر. -ٖ
 
 المرآن

ا الن اَس أَْشٌَاَءهُْم َواَل تَْعثَْوا فًِ اْْلَْرِض }َوٌَا لَْوِم أَْوفُوا اْلِمْكٌَاَل َواْلِمٌَزاَن بِاْلِمْسِط َواَل تَْبَخسُو
 [4٘({ ]هود : 4ُ٘مْفِسِدٌَن )
 التفسٌر:

وا المكٌال والمٌزان بالعدل، وال تُْنِمصوا الناس حمهم فً عموم أشٌابهم، وال تسٌروا  وٌا لوم أتمُّ
 فً األرض تعملون فٌها بمعاصً هللا ونشر الفساد.

ٌَاَل َواْلِمٌَزاَن ِباْلِمْسِط{ ]هود : }َوٌَا لوله تعالى:  وا  ، أي:"[1٘لَْوِم أَْوفُوا اْلِمْك وٌا لوم أتمُّ
 .(1)"المكٌال والمٌزان بالعدل

 .(5)"ٌعنً: أتموا الكٌل والوزن بالمسط ٌمول: بالعدل لال أبو اللٌث السمرلندي:" 
 .(ٓٔ)"ٌعنً: بالعدل {،بالمسط"}عن ابن عباس فً لوله:  

                                                             
 .٘ٗٗ/٘ٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .ٖٕٔالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .٘ٗٗ/٘ٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .ٗٗٗ/٘ٔ(:ص1ٗٙ2ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٗ)
 .ٗٗٗ/٘ٔ(:ص1ٗٙ1ٔانظر: تفسٌر الطبري) (٘)
 .5٘ٗ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٙ)
 .5٘ٗ/ٕانظر: النكت والعٌون: (2)
 .ٖٕٔالتفسٌر المٌسر: (1)
 .ٙٙٔ/ٕبحر العلوم: (5)
 .2ٕٔٓ/ٙ(:صٕٗٔٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٓٔ)
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وال تُْنِمصوا الناس حمهم فً  ، أي:"[1٘}َواَل تَْبَخسُوا النَّاَس أَْشٌَاَءهُْم{ ]هود : تعالى:لوله  
 .(ٔ)"عموم أشٌابهم
 .(ٕ)"ٌعنً: ال تنمصوا الناس حمولهم لال أبو اللٌث السمرلندي:" 
 .(ٗ)وروي، عن لتادة والسدي نحو ذلن .(ٖ)"ال تظلموا الناس أشٌاءهم لال ابن عباس:" 
 .(٘)"ٌسمً له شٌبا ثم ٌعطٌه ؼٌر ذلن :ال تنمصوهم ابن زٌد:" ولال 
وال تسٌروا فً األرض  ، أي:"[1٘}َواَل تَْعثَْوا فًِ اأْلَْرِض ُمْفِسِدٌَن{ ]هود : لوله تعالى: 

 .(ٙ)"تعملون فٌها بمعاصً هللا ونشر الفساد
ٌعنً: ال تسعوا فً األرض بالفساد والمعاصً، ونمصان  لال أبو اللٌث السمرلندي:" 

 .(2)"الكٌل والوزن
 .(1)"ال تسٌروا فً األرض مفسدٌن لال لتادة:" 
 .(5)"ال تمشوا بالمعاصً لال أبو مالن:" 
 .(ٓٔ)"ٌمول: ال تسعوا فً األرض {،وال تعثوا فً األرض"}عن ابن عباس، لوله:  
 
 المرآن

ٌْرٌ  ِ َخ ٌْكُْم بَِحِفٌٍظ ) }بَِمٌ ُت ّللا   [4ٙ({ ]هود : 4ٙلَكُْم إِْن كُْنتُْم ُمْإِمنٌَِن َوَما أَنَا َعلَ

 التفسٌر:
ا تؤخذونه بالتطفٌؾ ونحوه  إن ما ٌبمى لكم بعد إٌفاء الكٌل والمٌزان من الربح الحبلل خٌر لكم ممَّ

علٌكم برلٌب أحصً علٌكم من الكسب الحرام، إن كنتم تإمنون باهلل حما، فامتثلوا أمره، وما أنا 
 أعمالكم.

ٌٌْر لَكُْم{ ]هود : لوله تعالى: ِ َخ إن ما ٌبمى لكم بعد إٌفاء الكٌل  ، أي:"[1ٙ}َبِمٌَُّت َّللاَّ

ا تؤخذونه بالتطفٌؾ ونحوه من الكسب الحرام  .(ٔٔ)"والمٌزان من الربح الحبلل خٌر لكم ممَّ
 .(ٕٔ)"لكم فً اآلخرةٌمال: ثواب هللا خٌر :" لال أبو اللٌث السمرلندي 
ٌمول: ما أبمى لكم من الحبلل خٌر لكم، وٌمال بمٌة هللا خٌر لكم أي مرالبة  لال الفراء:" 
 .(ٖٔ)"هللا خٌر لكم
وٌجوز أن ٌكون معناه الحال {، خٌر لكم إن كنتم مإمنٌن}عناه طاعة هللا  لال الزجاج:" 

 .(ٗٔ)"التً تبمى لكم من الخٌر خٌر لكم
 .(٘ٔ)"لال: طاعة هللا {،هللا خٌر لكمبمٌت } :عن مجاهد 
 .(ٙٔ)"ٌمول: حظكم من ربكم خٌر لكم ولال لتادة:" 

                                                             
 .ٖٕٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٙٙٔ/ٕبحر العلوم: (ٕ)
 .2ٕٔٓ/ٙ(:صٕ٘ٔٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٖ)
 .. حكاه دون ذكر اإلسناد.2ٕٔٓ/ٙانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم:  (ٗ)
 .2ٕٔٓ/ٙ(:صٕٙٔٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (٘)
 .ٖٕٔالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .ٙٙٔ/ٕبحر العلوم: (2)
 .2ٕٔٓ/ٙ(:ص1ٕٔٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (1)
 .2ٕٕٓ/ٙ(:ص5ٕٔٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (5)
 .2ٕٔٓ/ٙ(:ص2ٕٔٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٓٔ)
 .ٖٕٔالتفسٌر المٌسر: (ٔٔ)
 .ٙٙٔ/ٕبحر العلوم: (ٕٔ)
 .ٕ٘/ٕمعانً المرآن: (ٖٔ)
 .2ٕ/ٖمعانً المرآن: (ٗٔ)
 .2ٕٓٔ/ٙ(:صٖٓٔٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (٘ٔ)
 .2ٕٓٔ/ٙ(:صٖٔٔٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٙٔ)
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 .(ٔ)"وصٌة هللا خٌر لكم ولال الربٌع بن أنس:" 
 .(ٕ)"رزق هللا خٌر لكم من بخسكم الناس ولال الحسن:" 
 .(ٖ)"الهبلن فً العذاب والبمٌة فً الرحمة لال ابن زٌد:" 

إن كنتم تإمنون باهلل حما، فامتثلوا  ، أي:"[1ُٙكْنتُْم ُمْإِمِنٌَن{ ]هود : }إِْن لوله تعالى:
 .(ٗ)"أمره

 .(٘)"ٌعنً: مصدلٌن، فصدلونً فٌما ألول لكم لال أبو اللٌث السمرلندي:" 
ٌْكُْم بَِحِفٌٍظ{ ]هود : لوله تعالى: وما أنا علٌكم برلٌب أحصً  ، أي:"[1ٙ}َوَما أََنا َعلَ
 .(ٙ)"علٌكم أعمالكم
 .(2)"ٌعنً: رلٌبا ووكٌبل، وإنما علً الببلغ :" لال أبو اللٌث السمرلندي 
ٌْكُْم بَِحِفٌٍظ{ ]هود : لوله تعالى:وفً    :(1)، ثبلثة وجوه[1ٙ}َوَما أَنَا َعلَ

 أحدها : حفٌظ من عذاب هللا تعالى أن ٌنالكم .

 الثانً : حفٌظ لنعم هللا تعالى أن تزول عنكم .
 البخس والتطفٌؾ إن لم تطٌعوا فٌه ربكم . الثالث : حفٌظ من
 [1ٙ-1٘فوابد اآلٌتٌن:]

 حرمة بخس الناس حمولهم كؤجور العمال، وأسعار البضابع ونحو ذلن. -ٔ
 حرمة السعً بالفساد فً األرض بؤي نوع من الفساد وأعظمه تعطٌل شرابع هللا تعالى. -ٕ
ٌٌْر لَكُم{ ومن الفوابد: أن -ٖ ِ َخ ٌَّت َّللاَّ "بمٌت"، رسمت هكذا فً موضع واحد هو }بَِم
ا تََرَن آَُل ُموَسى{ ٙٔٔ، وما عداه بالهاء مثل: }أُولُو َبِمٌَّة{ ]هود: [1ٙ:هود] [ }بَِمٌَّةٌ ِممَّ

 .البمرة
 

 المرآن
ٌُْب أََصاَلتَُن تَؤُْمُرَن أَْن نَتُْرَن َما ٌَْعبُُد آبَا ُإنَا أَْو أَْن نَْفعََل فًِ أَْمَواِلنَا َما نََشاُء إِن َن }لَالُوا ٌَا شُعَ

ِشٌُد )  [44({ ]هود : 44َْلَْنَت اْلَحِلٌُم الر 
 التفسٌر:

لالوا: ٌا شعٌب أهذه الصبلة التً تداوم علٌها تؤمرن بؤن نترن ما ٌعبده آباإنا من األصنام 
-نستطٌع من احتٌال ومكر؟ ولالوا واألوثان، أو أن نمتنع عن التصرؾ فً كسب أموالنا بما 

 : إنن ألنت الحلٌم الرشٌد.-استهزاًء به
ٌُْب أََصبَلتَُن تَؤُْمُرَن أَْن نَتُْرَن َما ٌَْعبُُد آبَاُإنَا{ ]هود : لوله تعالى:   ، أي:"[12}لَالُوا ٌَا شُعَ

من األصنام لالوا: ٌا شعٌب أهذه الصبلة التً تداوم علٌها تؤمرن بؤن نترن ما ٌعبده آباإنا 
 .(5)"واألوثان
ٌمول تعالى ذكره: لال لوم شعٌب: ٌا شعٌب، أَصلواتن تؤمرن أن نترن  لال الطبري:" 

 .(ٓٔ)"عبادة ما ٌعبد آباإنا من األوثان واألصنام
 .(ٔٔ)"–جل وعز  -هذا دلٌل أنهم كانوا ٌعبدون ؼٌر هللا  لال الزجاج:" 

                                                             
 .2ٕٓٔ/ٙ(:صٕٖٔٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔ)
 .2ٕٓٔ/ٙ(:صٖٖٔٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕ)
 .2ٕٓٔ/ٙ(:صٖٗٔٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٖ)
 .ٖٕٔالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .ٙٙٔ/ٕبحر العلوم: (٘)
 .ٖٕٔالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .ٙٙٔ/ٕبحر العلوم: (2)
 .5ٙٗ/ٕانظر: النكت والعٌون: (1)
 .ٖٕٔالتفسٌر المٌسر: (5)
 .ٓ٘ٗ/٘ٔتفسٌرالطبري: (ٓٔ)
 .2ٕ/ٖمعانً المرآن: (ٔٔ)



5ٙ 
 

 :(ٔ)ثبلثة وجوه، [12}أََصبَلتَُن{ ]هود : لوله تعالى:وفً  
 .(ٕ)أحدها : لراءتن ، لاله األعمش

 الثانً : صبلتن التً تصلٌها هلل تعبّداً .
الثالث : دٌنن الذي تدٌن به وأمرت باتباعه ألن أصل الصبلة االتباع ، ومنه أخذ المصلً فً 

 .الخٌل
 .(ٖ)"أي وهللا إن صلواته لتؤمرهم أن ٌتركوا ما كان ٌعبد آباإهم لال الحسن:" 

 .(ٗ)«أصلواتن»وٌمرأ: 
 :(٘)، وجهان[12]هود :  {تَؤُْمُرنَ وفً لوله تعالى:} 

 أحدهما : تدعون إلى أمرنا .
 الثانً : فٌها أن تؤمرنا أن نترن ما ٌعبد آباإنا ٌعنً من األوثان واألصنام .

أو أن نمتنع عن  ، أي:"[12}أَْو أَْن نَْفَعَل فًِ أَْمَواِلنَا َما نََشاُء{ ]هود : لوله تعالى: 
 .(ٙ)"التصرؾ فً كسب أموالنا بما نستطٌع من احتٌال ومكر؟

 .(2)"من كسر الدراهم ولطعها، وبخس الناس فً الكٌل والوزن لال الطبري:أي:" 
وفً التفسٌر أنه نهاهم أن ، إنا لد تراضٌنا بالبخس فٌما بٌننا :المعنى لال الزجاج:" 

 .(1)"ٌكسروها (أن)ٌحذفوا الدراهم. أي 
 .(5)"أي: ما نشتهً شاء{،أو أن نفعل فً أموالنا ما ن:"}عن لتادة  
 ، ثبلثة وجوه:[12}أَْو أَْن نَْفعََل فًِ أَْمَواِلَنا َما نََشاُء{ ]هود : لوله تعالى:وفً  

 .(ٓٔ)أحدها : ما كانوا علٌه من البخس والتطفٌؾ
 .(ٔٔ)سفٌان الثوريلاله الثانً : الزكاة ، كان ٌؤمرهم بها فٌمتنعون منها، 

، وحذؾ الدراهم من الفساد فً األرضألنه كان ٌنهاهم عنه،  ،الدراهم والدنانٌر حذؾالثالث : 

 .(ٕٔ)لال زٌد بن أسلم
ِشٌُد{ ]هود : لوله تعالى:  : إنن ألنت -استهزاًء به-ولالوا  ، أي:"[12}إِنََّن أَلَْنَت اْلَحِلٌُم الرَّ

 .(ٖٔ)"الحلٌم الرشٌد
 .(ٗٔ)"استهزاء منهم به لال الفراء:" 
 .(٘ٔ)"ٌعنً: السفٌه الضال استهزاء منهم به :" لال أبو اللٌث السمرلندي 
ولٌل إنهم لالوا له هذا ، لٌل كنى بذا عن أنهم لالوا له: إنن السفٌه الجاهل لال الزجاج:" 

 .(ٙٔ)"على وجه السخري

                                                             
 .5ٙٗ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٔ)
 .2ٕٓٔ/ٙ(:صٖ٘ٔٔٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٕ)
 .2ٕٕٓ/ٙ(:صٖٙٔٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٖ)
 .2ٕ/ٖانظر: معانً المرآن للزجاج: (ٗ)
 .5ٙٗ/ٕانظر: النكت والعٌون: (٘)
 .ٖٕٔالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .ٓ٘ٗ/٘ٔتفسٌرالطبري: (2)
 .2ٕ/ٖمعانً المرآن: (1)
 .2ٕٕٓ/ٙ(:ص1ٖٔٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (5)
 .5ٙٗ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٓٔ)
 .2ٖٕٓ/ٙ(:ص5ٖٔٔٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٔٔ)
 .2ٖٕٓ/ٙ(:ص2ٖٔٔٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٕٔ)
 .ٖٕٔالتفسٌر المٌسر: (ٖٔ)
 .ٕٙ/ٕمعانً المرآن: (ٗٔ)
 .ٙٙٔ/ٕحر العلوم:ب (٘ٔ)
 .2ٕ/ٖمعانً المرآن: (ٙٔ)
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لال بعضهم من أهل التؤوٌل: لالوا ذلن له؛ استهزاء به وسخرٌة، كنوا  لال الماترٌدي:" 
عن الضال، أي: أنت السفٌه الضال؛ حٌث سفهت آباءنا « الرشٌد»ـعن السفٌه، وب« الحلٌم»ـب
ولال بعضهم: على النفً واإلنكار، ، عبادتهم األصنام، الضال، حٌث تركت ملتهم ومذهبهم فً

 .(ٔ)"أي: ما أنت الحلٌم الرشٌد
 .(ٕ)"لال: هزوا {،إنن ألنت الحلٌم الرشٌد"}عن مٌمون بن مهران فً لول هللا:  
 .(ٖ)"لال: استهزاء بالنبً ملسو هيلع هللا ىلص {،إنن ألنت الحلٌم الرشٌد"}عن لتادة لوله:  
 .(ٗ)"ٌمولون: إنن لست بحلٌم وال برشٌد لال ابن عباس:" 
أنهم اعترفوا له بالحلم والرشد على وجه والحمٌمة  وحكً الماوردي عن ابن بحر، لال:" 

ولالوا أنت حلٌم رشٌد فِلم تنهانا أن نفعل فً أموالنا ما نشاء ؟ والحلم والرشد ال ٌمتضً منع 
 .(٘)"المالن من فعل ما ٌشاء فً ماله

وهو الذي ال ٌحمله الؽضب أن ٌفعل ما لم ٌكن لٌفعله فً حال { الحلٌم } لال الطبري:" 
 .(ٙ)"، ٌعنً: رشٌد األمر فً أمره إٌاهم أن ٌتركوا عبادة األوثان{الرشٌد}الّرضى، 
 الفوابد:
 .لوم شعٌب تهكًما به وسخرٌة بدٌنهبٌان ازدٌاد  -ٔ
نحرافات فً على الرؼم من الجهود التً بذلها شعٌب علٌه السبلم فً معالجة هذه اإلأنه  -ٕ

لومه فإنه لم ٌلك منهم ؼٌر العناد واإلصرار، وذلن لشٌوع تلن االنحرافات بٌنهم 
وتؤصلها فٌهم، وفً آخر األمر ردوا علٌه رّداً لبٌحاً، إذ اعتبروا محاوالته فً صرفهم 
عن معامبلتهم الجابرة ضرباً من الهذٌان سببه ما ٌدوم علٌه من الصبلة، لال تعالى:" 

ٌُْب أََصبلَتَُن تَؤُْمُرَن أَن نَّتُْرَن َما ٌَْعبُُد آبَاُإنَا أَْو أَن نَّْفعََل فًِ أَْمَواِلنَا َما نََشاء لَالُواْ  ٌَا شُعَ
ِشٌُد" )هود، آٌة:  (، فمولهم:" أَْو أَن نَّْفعََل فًِ أَْمَواِلنَا َما نََشاء" 12إِنََّن أَلَنَت اْلَحِلٌُم الرَّ

ن نمص المكٌال والمٌزان وبخس الناس حمولهم وسابر ٌعنون به ما درجوا علٌه م
معامبلتهم الظالمة، فاستهزأوا بشعٌب، وأنكروا علٌه تدخله فً تلن األمور، بدعوى أن 
األموال لهم، وهم أحرار فٌها، ٌتصرفون فٌها كٌؾ شاءوا، وٌفرضون على الناس ما 

 ٌحمك لهم األرباح.
ده المنحرفون عن  المنهج الربانً فً هذا العصر، بل وفً كل وهذا عٌن ما ٌرّدِ

عصر، ٌتعاطون أكل أموال الناس بالباطل عن طرٌك الؽش والخداع، والحٌل والربا 
وسابر المعامبلت المحرمة، فإذا نهوا عن ذلن تعللوا واحتجوا بما ٌسمونه بحرٌة 

 .(2)االلتصاد، واستنكروا أن ٌتدخل الدٌن فً هذه األمور
 

 المرآن
ٌْتُْم إِْن كُْنُت َعلَى بٌَِّنٍَة ِمْن َربًِّ َوَرَزلَِنً ِمْنهُ ِرْزلًا َحَسنًا َوَما أُِرٌُد أَْن أَُخاِلفَ }لَاَل ٌَ  كُْم إِلَى ا لَْوِم أََرأَ

ٌِْه تََوك   ِ َعلَ ْصاَلَح َما اْستََطْعُت َوَما تَْوفٌِِمً إِال  بِاَّلل  ٌِْه أُنٌُِب َما أَْنَهاكُْم َعْنهُ إِْن أُِرٌُد إِال  اإْلِ ْلُت َوإِلَ
 [44({ ]هود : 44)

 التفسٌر:
لال شعٌب: ٌا لوم أرأٌتم إن كنت على طرٌك واضح من ربً فٌما أدعوكم إلٌه من إخبلص 
العبادة له، وفٌما أنهاكم عنه من إفساد المال، ورزلنً منه رزلًا واسًعا حبلال طٌبًا؟ وما أرٌد أن 

                                                             
 .2ٓٔ/ٙتؤوٌبلت أهل السنة: (ٔ)
 .2ٖٕٓ/ٙ(:صٔٗٔٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕ)
 .2ٖٕٓ/ٙ(:صٕٗٔٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٖ)
 .2ٖٕٓ/ٙ(:صٓٗٔٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٗ)
 .52ٗ/ٕالنكت والعٌون: (٘)
 .ٓ٘ٗ/٘ٔتفسٌرالطبري: (ٙ)
 .5ٓٙ/ ٗ:المرآن ظبلل فًانظر:  (2)
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وما أرٌد فٌما آمركم به وأنهاكم عنه إال إصبلحكم لَْدر طالتً  أخالفكم فؤرتكب أمًرا نهٌتكم عنه،
إال باهلل، على هللا وحده توكلت  -فً إصابة الحك ومحاولة إصبلحكم-واستطاعتً، وما توفٌمً 
 وإلٌه أرجع بالتوبة واإلنابة.

تُْم إِْن كُْنُت َعلَى َبٌِّنٍَة ِمْن لوله تعالى:  ٌْ ٌَا لَْوِم أََرأَ لال  ، أي:"[11َربًِّ{ ]هود : }لَاَل 
شعٌب: ٌا لوم أرأٌتم إن كنت على طرٌك واضح من ربً فٌما أدعوكم إلٌه من إخبلص العبادة 

 .(ٔ)"له، وفٌما أنهاكم عنه من إفساد المال
 .(ٕ)"ي : على بصٌرة فٌما أدعو إلٌهأ لال ابن كثٌر:" 
هذه اآلٌة: إنً على بٌنة من سمعت أبا عمران الجونً لرأ "جعفر بن سلٌمان لال: عن  

 .(ٖ)"ربً لال: على ثمة
وفً الكبلم محذوؾ وتمدٌره ، : ، لال(ٗ)"أنه النبوة وحكً الماوردي عن ابن عٌسى:"  

 .(٘)"أفؤعدل مع ذلن عن عبادته
ورزلنً منه رزلًا واسعًا  ، أي:"[11}َوَرَزلَنًِ ِمْنهُ ِرْزلًا َحَسًنا{ ]هود : لوله تعالى: 
 .(ٙ)"حبلال طٌبًا
 .(2)"الرزق الحسن: الحبلل لال الضحان:" 
 .(1)" لٌل : أراد النبوة. ولٌل : أراد الرزق الحبلل ، وٌحتمل األمرٌن لال ابن كثٌر:" 
وما أرٌد أن  ، أي:"[11}َوَما أُِرٌُد أَْن أَُخاِلفَكُْم إِلَى َما أَْنَهاكُْم َعْنهُ{ ]هود : لوله تعالى: 

 .(5)"أخالفكم فؤرتكب أمًرا نهٌتكم عنه
 .(ٓٔ)"ٌمول لم أكن أنهاكم، عن أمر وأركبه لال لتادة:" 
أن امرأة جاءت ابن مسعود رضً هللا عنه فمالت أتنهى، عن الواصلة :"عن مسروق  
أرٌد  وما}فلعله فً بعض نسابن فمال ما حفظت إذا وصٌة العبد الصالح  :نعم فمالت المرأة لال:

 .(ٔٔ){"أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه
ٌا معاوٌة ، إن محمًدا أخذ "عن حكٌم بن معاوٌة ، عن أبٌه : أن أخاه مالًكا لال :  

جٌرانً ، فانَطلك إلٌه ، فإنه لد كلمن وعرفن ، فانطلمت معه فمال : دع لً جٌرانً ، فمد كانوا 
فمال : أما وهللا لبن فَعلَت إن الناس ٌزعمون أنن تؤمر  ،فمام ُمتََمعًطا أسلموا. فؤعرض عنه.

باألمر وتخالؾ إلى ؼٌره. وجعلت أجّره وهو ٌتكلم ، فمال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص "ما تمول ؟" فمال : إنن 
وهللا لبن فعلت ذلن. إن الناس لٌزعمون أنن لتؤمر باألمر وتخالؾ إلى ؼٌره. لال : فمال : "أَو لد 

ًّ ، وما علٌهم من ذلن من شًء ، أرسلوا له  -أو لابلهم  -ا لالوه ولبن فعلت ذلن ما ذان إال عل
 .(ٕٔ)"جٌرانه
ْصبَلَح َما اْستََطْعُت{ ]هود : لوله تعالى:  وما أرٌد فٌما آمركم  ، أي:"[11}إِْن أُِرٌُد إِالَّ اإْلِ

 .(ٖٔ)"به وأنهاكم عنه إال إصبلحكم لَْدر طالتً واستطاعتً

                                                             
 .ٖٕٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٖٗٗ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)
 .2ٖٕٓ/ٙ(:صٖٗٔٔٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٖ)
 .52ٗ/ٕالنكت والعٌون: (ٗ)
 .52ٗ/ٕالنكت والعٌون: (٘)
 .ٖٕٔالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .2ٖٕٓ/ٙ(:صٗٗٔٔٔأخرجه ابن أبً حاتم) (2)
 .ٖٗٗ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (1)
 .ٖٕٔالتفسٌر المٌسر: (5)
 .2ٗٓٔ/ٙ(:صٙٗٔٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٓٔ)
 .2ٗٓٔ/ٙ(:ص٘ٗٔٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔٔ)
 .(2ٗٗ/ٗالمسند )(ٕٔ)
 .ٖٕٔالتفسٌر المٌسر: (ٖٔ)
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ِ{ ]هود : تعالى:لوله   فً إصابة الحك -، وما توفٌمً  ، أي:"[11}َوَما تَْوفٌِِمً إِالَّ ِباّلِلَّ
 .(ٔ)"إال باهلل -ومحاولة إصبلحكم

ِ  لال ابن كثٌر:"   .(ٕ){"أي : فً إصابة الحك فٌما أرٌده } إِال بِاّلِلَّ
ٌِْه أُنٌُِب{ ]هود : لوله تعالى:  َل ْلُت َوإِ ٌِْه تََوكَّ على هللا وحده توكلت وإلٌه  أي:"، [11}َعلَ

 .(ٖ)"أرجع بالتوبة واإلنابة
ِه أُنٌُِب { أي : أرجع لال ابن كثٌر:أي:"  ٌْ  .(ٗ)" فً جمٌع أموري ، } َوإِلَ
 .(٘)"لال: إلٌه أرجع {،وإلٌه أنٌب"}عن مجاهد، لوله:  
 .(ٙ)"الدعاء«: اإلنابة»"عن عبٌد بن ٌعلى لال: وروي  
كانت تجٌبنا كتب عمر بن عبد العزٌز إلى خراسان فٌها "عن أبً سلٌمان الضبً لال:  

وما توفٌمً إال باهلل }األمر والنهً فٌكتب فً آخرها: وما كنت فً ذلن إال كما لال العبد الصالح: 
 .(2){"علٌه توكلت وإلٌه أنٌب

 :الفوابد
 التعرٌض المرٌب ٌعطً حكم المذؾ الصرٌح. -ٔ
 الشًء بعد النهى عنه، وترن الشًء بعد األمر به والحث علٌه.كراهٌة إتٌان  -ٕ
لو "بٌان فضٌلة التوكل، حٌث أن هللا تعالى ٌكفً عبده إذا توكل علٌه، كما فً الحدٌث  -ٖ

أنكم توكلون على هللا تعالى حك توكله لرزلكم كما ٌرزق الطٌر؛ تؽدو خماصا وتروح 
 .(1)"بطانا
 .(5)ولكنه أخص فهو عبادةالتوكل هو االعتماد،  : )أ(فابدة  -
، لال (ٓٔ)"من اكتوى أو استرلى فمد برىء من التوكل:"فً شرح حدٌث فابدة)ب: ( -

من اكتوى أو استرلى فمد برىء من التوكل( لفعله ما ٌسن "-رحمه هللا -المناوي

التنزه عنه من االكتواء لخطره، واالسترلاء بما ال ٌعرؾ من كتاب هللا؛ الحتمال 
أو هذا فٌمن فعل معتمدا علٌها ال على هللا فصار بذلن برٌبا من ، كونه شركا

التوكل، فإن فمد ذلن لم ٌكن برٌبا منه، ولد سبك أن الكً ال ٌترن مطلما وال 
مع مصاحبة  -ٌستعمل مطلما، بل عند تعٌنه طرٌما للشفاء وعدم لٌام ؼٌره ممامه 

 .(ٔٔ)"–اعتماد أن الشفاء بإذن هللا تعالى والتوكل علٌه 
 أحمد اإلمام لال": عنه البٌهمً نمله كما هللا رحمه أحمد اإلمام لال وبنحوه
 فٌه لما واالسترلاء االكتواء من عنه التنزٌه ٌستحب ما ركب ألنه وذلن: هللا رحمه
 لجواز ذكره؛ أو وجل عز هللا كتاب من ٌعرؾ ال بما االسترلاء ومن الخطر، من
 من فٌهما وضع فٌما تعالى هللا على ال علٌها معتمدا استعملها أو شركا، ٌكون أن

 من واحد ٌوجد لم فإن التوكل، من برٌبا المكروه بارتكابه أو بهذا فصار الشفاء،
 تعالى وهللا التوكل، من برٌبا صاحبها ٌكن لم المباحة األسباب من وؼٌرهما هذٌن
 .(ٕٔ)"أعلم

                                                             
 .ٖٕٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٖٗٗ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)
 .ٖٕٔالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .ٖٗٗ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٗ)
 .2ٕٗٓ/ٙ(:ص1ٗٔٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (٘)
 .2ٕٗٓ/ٙ(:ص5ٗٔٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٙ)
 .2ٗٓٔ/ٙ(:ص2ٗٔٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (2)
 .(.ٖٓٔ) الصحٌحة. مرفوعا عمر عن( ٖٕٗٗ) والترمذي ،(2ٖٓ) أحمد. صحٌح(1)
 .(ٕٖٙ ش) والنور الهدى سلسلة فتاوى أشرطة فً تعالى هللا رحمه األلبانً الشٌخ أفاده(5)
 .(ٕٗٗ) الصحٌحة. مرفوعا شعبة بن المؽٌرة عن( ٕ٘٘ٓ) الترمذي. صحٌح(ٓٔ)
 .ٙ/ 1ٕ: المدٌر فٌض(ٔٔ)
 .ٕ/ 5ٖٙ: الشعب(ٕٔ)
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ً الذٌن ٌدخلون الجنة بؽٌر وفً الصحٌح عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص فً صفة السبعٌن  ألفا
 .(ٔ)حساب: "هم الذٌن ال ٌسترلون وال ٌكتوون، وال ٌتطٌرون، وعلى ربهم ٌتوكلون

 .(ٔ)ٌتوكلون
 

 المرآن
ِلحٍ َوَما }َوٌَا لَْوِم اَل ٌَْجِرَمن كُْم ِشمَالًِ أَْن ٌُِصٌبَكُْم ِمثُْل َما أََصاَب لَْوَم نُوحٍ أَْو لَْوَم هُوٍد أَْو لَْوَم َصا

 [43({ ]هود : 43لُوٍط ِمْنكُْم بِبَِعٌٍد )لَْوُم 

 التفسٌر:
وٌا لوم ال تحملنَّكم عداوتً وبؽضً وفراق الدٌن الذي أنا علٌه على العناد واإلصرار على ما 
أنتم علٌه من الكفر باهلل، فٌصٌبكم مثُل ما أصاب لوم نوح أو لوم هود أو لوم صالح من الهبلن، 

 لعذاب ببعٌدٌن عنكم ال فً الدار وال فً الزمان.وما لوم لوط وما حلَّ بهم من ا
}َوٌَا لَْوِم اَل ٌَْجِرَمنَّكُْم ِشمَالًِ أَْن ٌُِصٌبَكُْم ِمثُْل َما أََصاَب لَْوَم نُوحٍ أَْو لَْوَم هُوٍد لوله تعالى: 

أنا  وٌا لوم ال تحملنَّكم عداوتً وبؽضً وفراق الدٌن الذي ، أي:"[15أَْو لَْوَم َصاِلحٍ{ ]هود : 
علٌه على العناد واإلصرار على ما أنتم علٌه من الكفر باهلل، فٌصٌبكم مثُل ما أصاب لوم نوح 

 .(ٕ)"أو لوم هود أو لوم صالح من الهبلن
ٌمول: ال تحملنكم عداوتً على أن تمادوا فً الضبلل والكفر فٌصٌبكم من  لال السدي:" 

 .(ٖ)"العذاب ما أصابهم
ٌمول: ال ٌحملنكم عداوتً وبؽضً، وفراق الدٌن الذي أنا علٌه، على  لال الطبري:" 

اإلصرار على ما أنتم علٌه من الكفر باهلل، وعبادة األوثان، وبخس الناس فً المكٌال والمٌزان، 
من  {أو لوم هود} ،، من الؽرق{مثُل ما أصاب لوم نوح}فٌصٌبكم ، وترن اإلنابة والتوبة

 .(ٗ)"الّرجفة من {أو لوم صالح} ،العذاب
مثل ما أصاب لوم }العاجلة  ال تكسبنكم عداوتكم إٌاي أن ٌصٌبكم عذاب لال الزجاج:" 

 .(٘){"نوح أو لوم هود أو لوم صالح
أي : ال تحملنكم عداوتً وبؽضً على اإلصرار على ما أنتم علٌه من  لال ابن كثٌر:" 

 .(ٙ)"الكفر والفساد ، فٌصٌبكم مثل ما أصاب لوم نوح ، ولوم هود ، ولوم صالح
 .(2)"ال ٌحملنكم :أي {،ال ٌجرمنكم شمالً"}عن لتادة لوله:  
 .(1)"ٌمول: ال تحملنكم عداوتً أن ٌصٌبكم. ولد ٌكون: ال ٌكسبنكم لال الفراء:" 
 أربعة ألوال: ،[15}ِشَمالًِ{ ]هود : لوله تعالى:وفً  

 .(5)أحدها : إضراري ، لاله الحسن
 .(ٔٔ)، واختاره الفراء(ٓٔ)الثانً : عداوتً ، لاله السدي

 :(ٕٔ)ومنه لول األخطل 
 فكٌؾ وجدتم طعَم الشماق                أال من مبلػ لٌساً رسوالً 

                                                             
 .عنهما هللا رضً عباس ابن حدٌث من وؼٌرهما( 2ٖٗ) ومسلم( ٔٗٙ٘ ،2٘٘ ،2ٓ٘٘) البخاري أخرجه(ٔ)
 .ٖٕٔالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .2ٕ٘ٓ/ٙ(:ص٘٘ٔٔٔاخرجه ابن ابً حاتم) (ٖ)
 .٘٘ٗ/٘ٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .2ٗ/ٖمعانً المرآن: (٘)
 .ٖٙٗ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٙ)
 .2ٕٗٓ/ٙ(:صٓ٘ٔٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (2)
 .ٕٙ/ٕمعانً المرآن: (1)
 .2ٕ٘ٓ/ٙ(:صٔ٘ٔٔٔانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (5)
 .2ٕ٘ٓ/ٙ(:صٖ٘ٔٔٔانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٓٔ)
 .ٕٙ/ٕانظر معانً المرآن: (ٔٔ)
 ، وؼٌرها.15٘/ٕ، وفتح المدٌر للشوكانً:5/5ٓ، وتفسٌر المرطبً:51ٗ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٕٔ)



ٔٓٔ 
 

 .(ٔ)الثالث : فرالً، لاله لتادة
 .(ٕ). لاله ابن جرٌجعداوتً وبؽضابً وفرالً الرابع:
كنت مع موالي أمسن دابته ولد أحاط الناس بعثمان بن "عن أبً لٌلى الكندي لال:  

ٌجرمنكم شمالً أن ٌصٌبكم مثل عفان رضً هللا عنه إذا أشرؾ علٌنا من داره فمال: ٌا لوم ال 
ما أصاب لوم نوح أو لوم هود أو لوم صالح ٌا لوم ال تمتلونً إنكم إن لتلتمونً كنتم هكذا 

 .(ٖ)"وشبن بٌن أصابعه.
وما لوم لوط وما حلَّ بهم من  ، أي:"[15}َوَما لَْوُم لُوٍط ِمْنكُْم بِبَِعٌٍد{ ]هود : لوله تعالى: 

 .(ٗ)"العذاب ببعٌدٌن عنكم ال فً الدار وال فً الزمان
 .(٘)" ولوم لوط من النممة والعذاب لال ابن كثٌر:" 
هبلكهم، أفبل  {منكم ببعٌد}الذٌن ابتفكت بهم األرض  {وما لوم لوط}لال الطبري:" 

تتعظون به، وتعتبرون؟ ٌمول: فاعتبروا بهإالء، واحذروا أن ٌصٌبكم بشمالً مثُل الذي 
 .(ٙ)"أصابهم
 وكان إهبلن لوم لوط ألرب اإلهبلكات التً عرفوها، فكؤنه لال لهم: لال الزجاج:" 

 .(2)"العظة فً لوم لوط لرٌبة منكم
 ، وجوه:[15ِمْنكُْم بِبَِعٌٍد{ ]هود : }َوَما لَْوُم لُوٍط لوله تعالى:وفً  

 .بعد الدار لمربهم منهم :أحدهما : ٌعنً
 .(1)"ولد ٌحتمل أن ٌمال: معناه: وما داُر لوم لوط منكم ببعٌد لال الطبري:" 

 .(5). لاله لتادة الثانً : بعد العهد لمرب الزمان
 .(ٓٔ)"وثمودإنما كانوا حدٌثً عهد لرٌب بعد لوم نوح وعاد لال لتادة:" 
 .(ٔٔ)"ٌمول: إنما هلكوا باألمس لرٌبا لال الفراء:" 

 .(ٕٔ) أن ٌكون مراداً به لرب الدار ولرب العهدوالثالث: 
 .(ٖٔ)" وٌحتمل األمران لال ابن كثٌر:" 
 .(ٗٔ)"إنما أهلكوا من أٌدٌكم أمس لال لتادة:" 
بالرجفة والصٌحة ، ولد أهلن لوم هود بالرٌح العاصؾ ، ولوم صالح لال المارودي:" 

 .(٘ٔ)"ولوم لوط بالرجم
 الفوابد:
 كراهٌة اللجاج والعناد لما ٌمنع من االعتراؾ بالحك وااللتزام به. -ٔ
إنما هو الطبع على الملوب بكفرهم، ال عند هإالء الكافرٌن أن السبب فً عدم الفهم  -ٕ

 .المصور فً البٌان والتفهٌم

                                                             
 .2ٕ٘ٓ/ٙ(:صٕ٘ٔٔٔانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٔ)
 .٘٘ٗ/٘ٔ(:ص1٘ٓٗٔانظر تفسٌر الطبري) (ٕ)
 .2ٕ٘ٓ/ٙ(:صٗ٘ٔٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٖ)
 .ٖٕٔالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .ٖٙٗ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (٘)
 .٘٘ٗ/٘ٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .2ٗ/ٖمعانً المرآن: (2)
 .ٙ٘ٗ/٘ٔتفسٌر الطبري: (1)
 .2ٕ٘ٓ/ٙ(:ص2٘ٔٔٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (5)
 .2ٕ٘ٓ/ٙ(:ص2٘ٔٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٓٔ)
 .ٕٙ/ٕمعانً المرآن: (ٔٔ)
 .51ٗ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٕٔ)
 .ٖٙٗ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٖٔ)
 .2ٕ٘ٓ/ٙ(:صٙ٘ٔٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٗٔ)
 .51ٗ/ٕالنكت والعٌون: (٘ٔ)
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 المرآن

ٌِْه إِن  َربًِّ َرِحٌٌم َوُدوٌد )}َواْستَْغِفُروا َرب كُْم ثُم    [3ٓ({ ]هود : 3ٓتُوبُوا إِلَ
 التفسٌر:

واطلبوا من ربِّكم المؽفرة لذنوبكم، ثم ارجعوا إلى طاعته واستمروا علٌها. إن ربًِّ رحٌم كثٌر 
المودة والمحبة لمن تاب إلٌه وأناب، ٌرحمه وٌمبل توبته. وفً اآلٌة إثبات صفة الرحمة والمودة 

 عالى، كما ٌلٌك به سبحانه.هلل ت
 .(ٔ)"واطلبوا من ربِّكم المؽفرة لذنوبكم ،أي:"[5ٓ}َواْستَْؽِفُروا َربَّكُْم{ ]هود : لوله تعالى: 
، أٌها {استؽفروا ربكم}ٌمول تعالى ذكره، مخبًرا عن لٌل شعٌب لمومه:  لال الطبري:" 

من عبادة اآللهة واألصنام، وبَْخس الموم من ذنوبكم بٌنكم وبٌن ربكم التً أنتم علٌها ممٌمون، 
 .(ٕ)"الناس حمولهم فً المكاٌٌل والموازٌن

ِه{ ]هود : لوله تعالى:  ٌْ ثم ارجعوا إلى طاعته واستمروا  ، أي:"[5ٓ}ثُمَّ تُوبُوا إِلَ
 .(ٖ)"علٌها
 .(ٗ)"ٌمول: ثم ارجعوا إلى طاعته واالنتهاء إلى أمره ونهٌه لال الطبري:" 
إن ربًِّ رحٌم كثٌر المودة  ، أي:"[5َٓربًِّ َرِحٌٌم َوُدوٌد{ ]هود : }إِنَّ لوله تعالى: 

 .(٘)"والمحبة لمن تاب إلٌه وأناب، ٌرحمه وٌمبل توبته
ٌمول:  {،ودود، }ٌمول: هو رحٌم بمن تاب وأناب إلٌه أن ٌعذبه بعد التوبة لال الطبري:" 

  .(ٙ)"ذو محبة لمن أناب وتاب إلٌه، ٌودُّه وٌحبُّه
 .(2)"مجٌب {:إن ربً رحٌم ودود "}سفٌان فً لوله:عن  
 .(1)"أي : لمن تاب وأناب لال ابن كثٌر:" 

 الفوابد:
 وجوب الستؽفار والتوبة من الذنوب. -ٔ
 وصؾ الرب تعالى بالرحمن والمودة. -ٕ

 .(5) ذو الرحمة الواسعة التً وسعت كل شًء :أي:«الرحٌم»فـ
ومودود فهو الذي ٌحب أنبٌاءه ورسله هو المحب المحبوب بمعنى واد : "«الودود»و

وأتباعهم وٌحبونه فهو أحب إلٌهم من كل شًء لد امتلبت للوبهم من محبته، ولهجت 
 .1ألسنتهم بالثناء علٌه، وانجذبت أفبدتهم إلٌه وداً واخبلصاً وإنابة من جمٌع الوجوه
 ا وال فًوال تعادل محبة هللا من أصفٌابه محبة أخرى، ال فً أصلها وال فً كٌفٌته

متعلماتها وهذا هو الفرض والواجب أن تكون محبة هللا فً للب العبد سابمة لكل محبة 
 .(ٓٔ)"ؼالبة كل محبة وٌتعٌن أن تكون بمٌة المحاب تبعاً لها

هو اسم مؤخوذ من الود وفٌه وجهان، أحدهما: أن «: الودود» لال الخطابً:"
ٌكون فعوال فً محل مفعول. كما لٌل: رجل  هٌوب بمعنى: مهٌب، وفرس ركوب 

مودود فً للوب أولٌابه لما ٌتعرفونه من إحسانه إلٌهم  -وهللا  سبحانه-بمعنى: مركوب 

                                                             
 .ٖٕٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٙ٘ٗ/٘ٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .ٖٕٔالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .ٙ٘ٗ/٘ٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .ٖٕٔالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .ٙ٘ٗ/٘ٔ:تفسٌر الطبري (ٙ)
 .2ٕٙٓ/ٙ(:ص1٘ٔٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (2)
 .ٖٙٗ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (1)
 .1ٗ، وشرح أسماء الحسنى فً ضوء الكتاب والسنة:11ٔ/ٔانظر:تفسٌر ابن عثٌمٌن: الفاتحة والبمرة: (5)
 .ٖٕٗ-ٕٕٗ.تفسٌر ابماء هللا الحسنى، السعدي: (ٓٔ)
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: الواد، أي: أنه ٌود عباده وكثرة عوابده عندهم، والوجه اآلخر: أن ٌكون الودود بمعنى
الصالحٌن بمعنى أن ٌرضى عنهم وٌتمبل أعمالهم، ولد ٌكون معناه أن ٌوددهم إلى 

 {إن الذٌن آمنوا وعملوا الصالحات سٌجعل لهم الرحمن ودا}جل وعز: -خلمه؛ كموله 
 .(ٔ)"[5ٙ]مرٌم/

لرحٌم لوله: الودود ، ٌمول: ا:"عن ابن عباس ، رضً هللا عنهما اخرج البٌهمً 
 .(ٕ)"ولال فً موضع آخر من التفسٌر: الودود الحبٌب

 
 المرآن

ا تَمُوُل َوإِن ا لَنََراَن فٌِنَا َضِعٌفًا َولَْواَل َرْهطَُن لََرَجْمنَانَ  ٌُْب َما نَْفمَهُ َكثًٌِرا ِمم   َوَما أَْنَت }لَالُوا ٌَا شُعَ
ٌْنَا بِعَِزٌٍز )  [3ٔ({ ]هود : 3َٔعلَ
 التفسٌر:
ٌا شعٌب ما نفمه كثًٌرا مما تمول، وإننا لَنران فٌنا ضعٌفًا لست من الكبراء وال من لالوا: 

، ولٌس -وكان رهطه من أهل ملتهم-الرإساء، ولوال مراعاة عشٌرتن لمتلنان َرْجما بالحجارة 
 لن لَْدر واحترام فً نفوسنا.

ا تَ لوله تعالى:  ٌُْب َما نَْفمَهُ َكِثًٌرا ِممَّ ٌَا شُعَ لالوا لنبٌّهم  ، أي:"[5ٔمُوُل{ ]هود : }لَالُوا 
 .(ٖ)"شعٌب على وجه االستهانة: ما نفهم كثٌراً مما تحدثنا به

 .(ٗ)"أي: ما نعلم حمٌمة كثٌر مما تمول وتخبرنا به لال الطبري:" 
كؤنهم جعلوا كبلمه المشتمل على فنون الحكم  ،ما نفهم ذلن :أي لال اآللوسً:" 

والمواعظ وأنواع العلوم والمعارؾ إذ ضالت علٌهم الحٌل وعٌت بهم العلل ولم ٌجدوا إلى 
محاورته علٌه السبلم سبٌبل من لبٌل التخلٌط والهذٌان الذي ال ٌفهم معناه وال ٌدرن فحواه، 

ال أدري ما تمول،  الرجل لمن ال ٌعبؤ به: ولٌل: لالوا ذلن استهانة به علٌه السبلم كما ٌمول
ولٌس فٌه كثٌر مؽاٌرة لؤلول، وٌحتمل أن ٌكون ذلن لعدم توجههم إلى سماع كبلمه علٌه السبلم 
لمزٌد نفرتهم عنه أو لؽباوتهم ولصور عمولهم، لٌل: ولولهم َكثٌِراً للفرار عن المكابرة وال ٌصح 

ا تمول ٌؤبى ذلن كما أن َكثٌِراً نفسه ٌؤبى حمل كبلمهم أن ٌراد به الكل وإن ورد فً اللؽة ألن مم
هذا على أنه كناٌة عن عدم المبول، وزعم بعضهم أنهم إنما لم ٌفمهوا كثٌرا مما ٌمول ألنه علٌه 
السبلم كان ألثػ، وأظن أنه لم ٌفصح بذلن خبر صحٌح على أن ظاهر ما جاء من وصفه علٌه 

 .(٘)". ولعل صٌؽة المضارع لئلٌذان باالستمرارالسبلم بؤنه خطٌب األنبٌاء ٌؤبى ذلن
وإننا لَنران فٌنا ضعًٌفا لست من  ، أي:"[5ٔ}َوإِنَّا لََنَراَن فٌَِنا َضِعًٌفا{ ]هود : لوله تعالى: 

 .(ٙ)الكبراء وال من الرإساء
فٌما بٌننا َضِعٌفاً ال لوة لن وال لدرة على شًء من الضر والنفع  :أي لال اآللوسً:" 

 .(2)"واإلٌماع والدفع
 ، وجوه:[5ٔ}َوإِنَّا لََنَراَن فٌَِنا َضِعٌفًا{ ]هود : وفً لوله تعالى: 

 .(1)أحدها : ضعٌؾ البصر ، لاله سفٌان
 .(5)"«خطٌب األنبٌاء»وكان ٌمال له:  ،كان ضعٌؾ البصر لال سفٌان:" 

                                                             
 .2ٗشان الدعاء: (ٔ)
 .51ٔ/ٔاالسماء والصفات: (ٕ)
 .ٕٙ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٖ)
 .2٘ٗ/٘ٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .1ٖٔ/ٙروح المعانً: (٘)
 .ٕٖٕالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .1ٖٔ/ٙروح المعانً: (2)
 .1٘ٗ/٘ٔ(:ص1ٕ٘ٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (1)
 .1٘ٗ/٘ٔ(:ص1ٕ٘ٔٔأخرجه الطبري) (5)
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 .(ٔ)الثانً : ضعٌؾ البدن ، حكاه ابن عٌسى
 .(ٗ)، وشرٌنولتادة ،(ٖ)سعٌد بن جبٌر، و(ٕ)ابن عباسالثالث : أعمى ، لاله 

 .(٘)الرابع : للٌل المعرفة وحٌداً ، لاله السدي
 .(ٙ)، وأبو روقالخامس : ذلٌبلً مهٌناً ، لاله الحسن

 .(2)"ٌعنً ذلٌبل ال لوة لن وال حٌلة ولال مماتل:" 
 .(1)"لالوا له إن عشٌرتن لٌسوا على دٌنن فؤنت ذلٌل ضعٌؾ لال أبو روق:" 

 .(5)السادس : للٌل العمل
 .(ٓٔ)السابع : للٌل المعرفة بمصالح الدنٌا وسٌاسة أهلها

ولوال مراعاة عشٌرتن لمتلنان  ، أي:"[5ٔ}َوَلْواَل َرْهطَُن َلَرَجْمنَاَن{ ]هود : لوله تعالى: 
 .(ٔٔ)َرْجما بالحجارة
، ٌعنون: {لرجمنان}ٌمول: ٌمولون: ولوال أنن فً عشٌرتن ولومن  لال الطبري:" 
 .(ٕٔ)"لسببنان
 ، وجهان:[5ٔ}َولَْواَل َرْهطَُن{ ]هود : لوله تعالى:وفً  

 .(٘ٔ)الجمهور، وحكاه الماوردي عن (ٗٔ)، والزجاج(ٖٔ)لاله أبو روقأحدهما : عشٌرتن ، 
 .(ٙٔ)"أي: ولوال عشٌرتن نحفظن فٌهم لرجمنان لال أبو روق:" 

 .(2ٔ)النماشالماوردي عن الثانً : لوال شٌعتن ، حكاه 
 :(1ٔ)، وجهان[5َٔلَرَجْمنَاَن{ ]هود :  وفً لوله تعالى:} 

 .(ٕٔ)، والزجاج(ٕٓ)، وابن لتٌبة(5ٔ)لال ابن زٌد أحدهما : لمتلنان بالرجم.
 لمتلنان بالرجم، والرجم من سٌا :أي {،لرجمنان}لوال عشٌرتن  :أي لال الزجاج:" 

 .(ٕٕ)"لهم المتبلت، وكان رهطه من أهل ملتهم فلذلن أظهروا المٌل إلٌهم واإلكرام

}لَبِْن  أي: لتلنان. وكانوا ٌمتلون رجما. فسمى المتل رجما. ومثله: لوله: لال ابن لتٌبة:"
  .(ٖٕ)"[1َٔعذَاٌب أَِلٌٌم{ ]ٌس : لَْم تَْنتَُهوا لََنْرُجَمنَّكُْم َوَلٌََمسَّنَّكُْم ِمنَّا 

                                                             
 .55ٗ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٔ)
 .2ٕٙٓ/ٙ(:صٓٙٔٔٔانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٕ)
 .2٘ٗ/٘ٔ(:ص1٘ٓ2ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖ)
 .1٘ٗ/٘ٔ(:ص1٘ٔٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٗ)
 .2ٕٙٓ/ٙ(:صٖٙٔٔٔانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (٘)
 .2ٕٙٓ/ٙ(:صٗٙٔٔٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٙ)
 .5ٕ٘/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (2)
 .2ٕٙٓ/ٙ(:صٗٙٔٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (1)
 .55ٗ/ٕانظر: النكت والعٌون: (5)
 .55ٗ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٓٔ)
 .ٕٖٕالتفسٌر المٌسر: (ٔٔ)
 .1٘ٗ/٘ٔتفسٌر الطبري: (ٕٔ)
 .2ٕٙٓ/ٙ(:ص٘ٙٔٔٔمانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٖٔ)
 .2ٗ/ٖانظر: معانً المرآن: (ٗٔ)
 .55ٗ/ٕانظر: النكت والعٌون: (٘ٔ)
 .2ٕٙٓ/ٙ(:ص٘ٙٔٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٙٔ)
 .55ٗ/ٕانظر: النكت والعٌون: (2ٔ)
 .ٓٓ٘-55ٗ/ٕانظر: النكت والعٌون: (1ٔ)
 .1٘ٗ/٘ٔ(:ص1٘ٔٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (5ٔ)
 .5ٕٓانظر: ؼرٌب المرآن: (ٕٓ)
 .2ٗ/ٖانظر: معانً المرآن: (ٕٔ)
 .2ٗ/ٖمعانً المرآن: (ٕٕ)
 .5ٕٓانظر: ؼرٌب المرآن: (ٖٕ)
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 :(ٖ)ومنه لول الجعدي، (ٕ)،  والطبري(ٔ)لاله أبو روقالثانً : لشتمنان بالكبلم ، 
ٌَْر َكؤنَّنَا فََرَسا ِرَهانِ                تََراَجْمنَا بُِمّرِ اْلمَْوِل َحتَّى   نَِص

 .(ٗ)"أي لشتمنان وآذٌنان ولفعلنا بن لال أبو روق:" 
َنا بَِعِزٌٍز{ ]هود : تعالى:لوله   ٌْ ولٌس لن لَْدر واحترام فً  ، أي:"[5ٔ}َوَما أَْنَت َعلَ
 .(٘)نفوسنا
 

 المرآن
ِ َوات َخْذتُُموُه َوَراَءكُْم ِظْهِرًٌّا إِن  َربًِّ بَِما تَْعمَ  ٌْكُْم ِمَن ّللا  لُوَن ُمِحٌٌط }لَاَل ٌَا لَْوِم أََرْهِطً أََعزُّ َعلَ

 [3ٕ({ ]هود : 3ٕ)

 التفسٌر:
لال: ٌا لوم أعشٌرتً أعزُّ وأكرم علٌكم من هللا؟ ونبذتم أمر ربكم فجعلتموه خلؾ ظهوركم، ال 
تؤتمرون به وال تنتهون بنهٌه، إن ربً بما تعملون محٌط، ال ٌخفى علٌه من أعمالكم مثمال ذرة، 

 وسٌجازٌكم علٌها عاجبل وآجبل.
ٌَا لَْوِم أََرْهِطً لوله تعالى:  ِ{ ]هود : }لَاَل  ٌْكُْم ِمَن َّللاَّ لال: ٌا لوم  ، أي:"[5ٕأََعزُّ َعلَ

 .(ٙ)"أعشٌرتً أعزُّ وأكرم علٌكم من هللا؟
ٌمول تعالى ذكره: لال شعٌب لمومه: ٌا لوم، أعّززتم لومكم، فكانوا أعّز  لال الطبري:" 

 .(2)"علٌكم من هللا
ونبذتم أمر ربكم فجعلتموه  ، أي:"[5ِٕظْهِرًٌّا{ ]هود : }َواتََّخْذتُُموهُ َوَراَءكُْم لوله تعالى: 

 .(1)"خلؾ ظهوركم، ال تؤتمرون به وال تنتهون بنهٌه
ؼٌره. ولال فً  ٌعنً جعلتم هللا بظهر فبل تعظمونه وتعظمون لال ٌحٌى بن سبلم:" 

ِ َوَراَء ظُُهوِرِهم{ ]البمرة :  كتاب هللا بظهر فبل جعلوا  :ٌعنً ،[ٔٓٔسورة البمرة: } ِكتَاَب َّللاَّ
حر  .(5)"ٌعملون به وعملوا بالّسِ

رمٌتم بؤمر هللا وراء ظهوركم كما تمول: تعظمون أمر رهطً وتتركون أن  لال الفراء:" 
 .(ٓٔ)"تعظموا هللا وتخافوه

أي: لم تلتفتوا إلى ما جبتكم به عنه، تمول العرب: جعلتنً ظهرٌا  لال ابن لتٌبة:" 
 .(ٔٔ)"وجعلت حاجتً منن بظهر؛ إذا أعرضت عنه وعن حاجته

واستخففتم بربكم، فجعلتموه خلؾ ظهوركم، ال تؤتمرون ألمره وال  لال الطبري:" 
مونه حك عَظمته؟  .(ٕٔ)"تخافون عمابه، وال تعّظِ

م شعٌب ورهطه كانوا أعز علٌهم من هللا، وَصؽُر شؤن هللا وذلن أن لو لال ابن عباس:" 
 .(ٖٔ)"عندهم، عزَّ ربُّنا وجلَّ 

                                                             
 .22ٕٓ/ٙ(:ص2ٙٔٔٔانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٔ)
 .1٘ٗ/٘ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٕ)
 .5ٓ٘/ٕ، وفتح المدٌر للشوكانً:5/5ٔ، وتفسٌر المرطبً:ٓٓ٘/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٖ)
 .22ٕٓ/ٙ(:ص2ٙٔٔٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٗ)
 .ٕٖٕالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .ٕٖٕالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .5٘ٗ/٘ٔتفسٌر الطبري: (2)
 .ٕٖٕالتفسٌر المٌسر: (1)
 .1ٕٗ-1ٖٕ:معانٌه وتصرفت أسمابه اشتبهت مما المرآن لتفسٌر التصارٌؾ(5)
 .ٕٙ/ٕمعانً المرآن: (ٓٔ)
 .5ٕٓؼرٌب المرآن: (ٔٔ)
 .5٘ٗ/٘ٔتفسٌر الطبري: (ٕٔ)
 .ٓٙٗ/٘ٔ(:ص1٘ٔ٘ٔأخرجه الطبري) (ٖٔ)



ٔٓٙ 
 

ال  وفً رواٌة أخرى:" .(ٔ)"ٌمول: عززتم لومكم، وأظهْرتم بربكم لال لتادة:" 
 . (ٕ)"تخافونه
تركتم ما جاء به  وفً رواٌة:" .(ٖ)"رهط شعٌب جعلوا هللا وراءهم ظهرٌا لال مجاهد:" 
 .(ٗ)"شعٌب
أطعتم لومكم ونبذتم هللا وراء ظهوركم فلم تعظموه فمن لم ٌوحده لم  :ٌمول لال مماتل:" 
 .(٘)"ٌعظمه
 ، وجوه:[5ٕ}َواتََّخْذتُُموهُ َوَراَءكُْم ِظْهِرًٌّا{ ]هود : لوله تعالى:وفً  

 ،(ٙ)لول مجاهد وهذا معنىأحدها : اطرحتم أمره وراء ظهوركم ال تلتفتون إلٌه وال تعملون به، 
 :(ٓٔ)لول الشاعر، ومنه (5)، وأبو عبٌدة(1)السدي،و(2)وسفٌان
ة أْبنَاءَ  ُمْبِلػٌ  فََمنْ       َوَجْدنَا بَنًِ الَبْرَصاِء ِمْن َولَِد الظَّْهر                 أنََّنا ُمرَّ
 .من الذٌن ٌظهرون بهم وال ٌلتفتون إلى أرحامهم :أي

ألمٌتموه خلؾ ظهوركم فلم تلتفتوا إلٌه، وٌمال: للذى ال ٌمضى حاجتن  لال أبو عبٌدة:" 
 .(ٔٔ)"وال ٌلتفت إلٌها: ظهرت بحاجتً وجعلتها ظهرٌّة أي خلؾ ظهرن
، من (ٕٔ)السديحكاه الماوردي عن الثانً : ٌعنً أنكم حملتم أوزار مخالفته على ظهوركم، 

 حملت فبلناً على ظهري اذا أظهرت عناده . :لولهم
أنكم جعلتم هللا ظهرٌاً إن احتجتم استعنتم به ، وإن اكتفٌتم تركتموه . كالذي ٌتخذه  :الثالث : ٌعنً

ال من جماله ظهرٌاً إن احتاج إلٌها حمل علٌها وإن استؽنى عنها تركها ، لاله عبد الرحمن  الجمَّ
 .(ٖٔ)بن زٌد
إن ربً بما تعملون محٌط،  ، أي:"[5ٕ}إِنَّ َرّبًِ بَِما تَْعَملُوَن ُمِحٌطٌ{ ]هود : لوله تعالى: 

 .(ٗٔ)"ال ٌخفى علٌه من أعمالكم مثمال ذرة، وسٌجازٌكم علٌها عاجبل وآجبل

ٌمول: إن ربً محٌط علمه بعملكم، فبل ٌخفى علٌه منه شًء، وهو  لال الطبري:" 
 .(٘ٔ)"مجازٌكم على جمٌعه عاجبل وآجبل

 .(ٙٔ)"أحاط علٌه بؤعمالهم :ٌمول لال مماتل بن حٌان:" 
 .(2ٔ)"أحاط علمه بؤعمالكم :ٌعنً ،ٌعنً من نمصان الكٌل والمٌزان لال مماتل:" 

                                                             
 .ٓٙٗ/٘ٔ(:ص1٘ٔ2ٔأخرجه الطبري) (ٔ)
 .22ٕٓ/ٙ(:ص2ٗٔٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕ)
 .22ٕٓ/ٙ(:ص2ٕٔٔٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٖ)
 .ٔٙٗ/٘ٔ(:ص1ٕٕ٘ٔأخرجه الطبري) (ٗ)
 .5ٕٙ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (٘)
 .ٕٙٗ-ٔٙٗ/٘ٔ(:ص1ٕ٘2ٔ )-(1ٕٕ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٙ)
 .22ٕٓ/ٙ(:ص2ٓٔٔٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (2)
 .21ٕٓ/ٙ(:ص2ٙٔٔٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (1)
 .51ٕ/ٔمجاز المرآن: انظر: (5)
، وتفسٌر 51ٕ/ٔ، وؼٌر مؽزو فً مجاز المرآن:(ظهر) اللسان فى سهٌة بن ألرطؤةالبٌت  (ٓٔ)

 - 2ٕٔ: ٕٔ واألؼانً=  سهٌة بن أرطاة ترجمة( الكتب دار) ٗٗ - 5ٕ: ٖٔ األؼانً، و5٘ٗ/٘ٔ:الطبري
 البرصاء بن شبٌب ترجمة( ساسً) 1ٕٔ
 وهذا كثٌر، بٌنهما والهجاء ذبٌان، بن سعد بن مرة بنً من جمٌعًا وهما البرصاء، بن شبٌب ٌهاجً أرطاة وكان
  .منه
 .51ٕ/ٔمجاز المرآن: (ٔٔ)
 .ٓٓ٘/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٕٔ)
 .ٔٙٗ/٘ٔ(:ص1ٕ٘ٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖٔ)
 .ٕٖٕالتفسٌر المٌسر: (ٗٔ)
 .ٕٙٗ/٘ٔتفسٌر الطبري: (٘ٔ)
 .21ٕٓ/ٙ(:ص22ٔٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٙٔ)
 .5ٕٙ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (2ٔ)
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 :[5ٔ-5ٓفوابد اآلٌتٌن:]
 بٌان ما أوتً نبً هللا شعٌب العربً من فصاحة وبٌان حتى لٌل فٌه خطٌب األنبٌاء. -ٔ
أن السبب فً عدم الفهم إنما هو الطبع على الملوب بكفرهم، ال المصور فً البٌان  -ٕ

 والتفهٌم
 .اشتداد األزمات مإذن بمرب انفراجها -ٖ
 بٌان فساد عمل من ٌهتم بتنفٌذ أوامر الناس وٌهمل أوامر هللا تعالى وال ٌلتفت إلٌها. -ٗ
 

 المرآن
َكاِذٌب }َوٌَا لَْوِم اْعَملُوا َعلَى َمَكانَتِكُْم إِنًِّ َعاِمٌل َسْوَف تَْعلَُموَن َمْن ٌَؤْتٌِِه َعذَاٌب ٌُْخِزٌِه َوَمْن هَُو 

 [3ٖ({ ]هود : 3َٖواْرتَِمبُوا إِنًِّ َمعَكُْم َرلٌٌِب )
 التفسٌر:

وٌا لوم اعملوا كل ما تستطٌعون على طرٌمتكم وحالتكم، إنً عامل مثابر على طرٌمتً وما 
وهبنً ربً ِمن دعوتكم إلى التوحٌد، سوؾ تعلمون َمن منا ٌؤتٌه عذاب ٌذلُّه، وَمن منا كاذب فً 

 أنتم؟ وانتظروا ما سٌحل بكم إنً معكم من المنتظرٌن.لوله، أنا أم 
ٌَا لَْوِم اْعَملُوا َعلَى َمَكانَتِكُْم{ ]هود : لوله تعالى:  وٌا لوم اعملوا كل ما  ، أي:"[5ٖ}َو

 .(ٔ)"تستطٌعون على طرٌمتكم وحالتكم
 .(ٕ)"على جدٌلتكم التً أنتم علٌها :ٌعنً ،هذا وعٌد لال مماتل:" 
 .(ٖ)"لال: على ناحٌتكم {،ٌا لوم اعملوا على مكانتكم"}لوله:عن ابن عباس  
أي: على تإدتكم وتمكنكم. ٌمال: فبلن ٌعمل على مكانته إذا عمل على  لال البؽوي:" 
 .(ٗ)"تإدة وتمكن

إنً عامل مثابر على طرٌمتً وما وهبنً  ، أي:"[5ٖ}إِّنًِ َعاِمٌل{ ]هود : لوله تعالى: 
 .(٘)"ربً ِمن دعوتكم إلى التوحٌد

 .(ٙ)"على تمكنً لال البؽوي:أي:" 
، سوؾ تعلمون  ، أي:"[5ٖ}َسْوَؾ تَْعلَُموَن َمْن ٌَؤْتٌِِه َعذَاٌب ٌُْخِزٌِه{ ]هود : لوله تعالى: 

 .(2)"َمن منا ٌؤتٌه عذاب ٌذلُّه
أٌنا الجانً على نفسه، والمخطا فً فعله، فذلن لوله: }من ٌؤتٌه عذاب  لال البؽوي:" 

 .(1)"ٌخزٌه{ ٌذله
 .(5)"لال: وعٌد {،سوؾ تعلمون:"}عن الحسن  
 .(ٓٔ)"لال: الؽرق {،من ٌؤتٌه عذاب ٌخزٌه"}عن عكرمة، فً لوله:  
وَمن منا كاذب فً لوله، أنا أم  ، أي:"[5ٖ}َوَمْن هَُو َكاِذٌب{ ]هود : لوله تعالى: 
 .(ٔٔ)"أنتم؟

 .(ٕٔ)"فً زعمكم ودعواكم :ٌعنى لال الزمخشري:" 

                                                             
 .ٕٖٕالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .5ٕٙ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٕ)
 .21ٕٓ/ٙ(:ص21ٔٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٖ)
 .52ٔ/ٗتفسٌر البؽوي: (ٗ)
 .ٕٖٕالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .52ٔ/ٗتفسٌر البؽوي: (ٙ)
 .ٕٖٕالتفسٌر المٌسر: (2)
 .52ٔ/ٗتفسٌر البؽوي: (1)
 .21ٕٓ/ٙ(:ص25ٔٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (5)
 .21ٕٓ/ٙ(:ص1ٓٔٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٓٔ)
 .ٕٖٕالتفسٌر المٌسر: (ٔٔ)
 .ٕ٘ٗ/ٕالكشاؾ: (ٕٔ)
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فً محل النصب، أي: فسوؾ تعلمون الكاذب. ولٌل: محله « من»لٌل:  لال البؽوي:" 
 .(ٔ)"رفع، تمدٌره: ومن هو كاذب ٌعلم كذبه وٌذوق وبال أمره

وانتظروا ما سٌحل بكم إنً  ، أي:"[5َٖمعَكُْم َرلٌٌِب{ ]هود : }َواْرتَِمبُوا ِإنًِّ لوله تعالى: 
 .(ٕ)"معكم من المنتظرٌن

: أى {،إنً معكم رلٌب} ،وانتظروا العالبة وما ألول لكملال الزمخشري:أي:" 
 .(ٖ)"منتظر

 .(ٗ)"}وارتمبوا{ وانتظروا العذاب }إنً معكم رلٌب{ منتظر لال البؽوي:"
 .(٘)"انتظروا العذاب والسخطة، فإنً منتظر النصر والرحمة :أي لال المرطبً:"

 
 المرآن

ٌْبًا َوال ِذٌَن آَمنُوا َمعَهُ بَِرْحَمٍة ِمن ا َوأََخذَِت ال ِذٌَن َظلَُموا الص   ٌْنَا شُعَ ا َجاَء أَْمُرنَا نَج  ٌَْحةُ }َولَم 
 [3ٗ({ ]هود : 3ٗفَؤَْصبَُحوا فًِ ِدٌَاِرِهْم َجاثِِمٌَن )

 التفسٌر:
ٌنا رسولنا شعٌبًا والذٌن آمنوا معه برحمة منا، وأخذت  ولما جاء أمرنا بإهبلن لوم شعٌب نجَّ
الذٌن ظلموا الصٌحة من السماء، فؤهلكتهم، فؤصبحوا فً دٌارهم باركٌن على ُرَكبهم مٌتٌن ال 

 ِحَران بهم.
ا َجاَء أَْمُرنَالوله تعالى:  بًا َوا }َولَمَّ ٌْ َنا شُعَ ٌْ ، [5ٗلَِّذٌَن آَمنُوا َمعَهُ بَِرْحَمٍة ِمنَّا { ]هود : نَجَّ
 .(ٙ)"ولما جاء أمرنا بإِهبلكهم نجٌنا شعٌباً والمإمنٌن معه بسبب رحمة عظٌمة منا لهم أي:"

بلؽنً وهللا أعلم أن هللا سلط علٌهم الحر حتى إذ أنضجهم أنشؤ لهم "دمحم بن إسحاق: لال  
الظلة كالسحابة السوداء فلما رأوها ابتدروها ٌستؽٌثون ببردها ما هم فٌه حتى إذا دخلوا تحتها 

أطبمت. فهلكوا جمٌعا ونجى هللا شعٌبا والذٌن آمنوا معه فؤصابه على لومه حزن لما نزل بهم 
 .(2)"من نممة هللا
ٌَْحة{ ]هود : لوله تعالى:  وأخذ أولبن الظالمٌن  ، أي:"ُ[5ٗ}َوأََخذَِت الَِّذٌَن َظلَُموا الصَّ

 .(1)"صٌحةُ العذاب
 .(5)"-علٌه السبلم -صٌحة جبرٌل :ٌعنً لال مماتل:" 
لٌل: إن جبرٌل علٌه السبلم صاح بهم صٌحة فخرجت أرواحهم. ولٌل:  لال البؽوي:" 

 .(ٓٔ)"أتتهم صٌحة من السماء فؤهلكتهم
إن أهل مدٌن عذبوا ثبلثة أصناؾ من العذاب أحدهم "عن دمحم بن كعب المرظً لال: 

فلما خرجوا منها أصابهم فزع شدٌد ففرلوا أن ٌدخلوا  ،الرجفة فً دارهم حتى خرجوا منها
فؤرسل هللا علٌهم الظلة فدخل تحتها رجل فمال: ما رأٌت كالٌوم ظبل  ،ت إن تسمط علٌهمالبٌو

فصاح فٌهم صٌحة واحدة فماتوا  ،فدخلوا جمٌعا تحت الظلة ،هلموا أٌها الناس ،أطٌب وال أبرد
 .(ٔٔ)"جمٌعا

                                                             
 .52ٔ/ٗتفسٌر البؽوي: (ٔ)
 .ٕٖٕالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .ٕٗٗ/ٕالكشاؾ: (ٖ)
 .52ٔ/ٗتفسٌر البؽوي: (ٗ)
 .5/5ٕتفسٌر المرطبً: (٘)
 .2ٕ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٙ)
 .25ٕٓ/ٙ(:ص1ٔٔٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (2)
 .2ٕ/ٕصفوة التفاسٌر: (1)
 .5ٕٙ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (5)
 .52ٔ/ٗتفسٌر البؽوي: (ٓٔ)
 .25ٕٓ/ٙ(:ص1ٕٔٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔٔ)
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فؤصبحوا فً دٌارهم  ، أي:"[5ٗ}فَؤَْصبَُحوا فًِ ِدٌَاِرِهْم َجاثِِمٌَن{ ]هود : لوله تعالى: 
 .(ٔ)"باركٌن على ُرَكبهم مٌتٌن ال ِحَران بهم

 .(ٕ)"فً منازلهم موتى :ٌعنً لال مماتل:" 
لال:  {،فؤصبحوا فً دٌارهم جاثمٌن"}عبد الرحمن بن زٌد بن أسلم فً لول هللا:  
 .(ٖ)"مٌتٌن
 المرآن

 [3٘({ ]هود : 3٘بَِعَدْت ثَُموُد )}َكؤَْن لَْم ٌَْغنَْوا فٌَِها أاََل بُْعًدا ِلَمْدٌََن َكَما 

 التفسٌر:
كما  -إذ أهلكها هللا وأخزاها-« مدٌن»كؤن لم ٌمٌموا فً دٌارهم ولتًا من األولات. أال بُعًدا لـ 
 بَِعدت ثمود، فمد اشتركت هاتان المبٌلتان فً البعد والهبلن.

كؤن لم ٌمٌموا فً دٌارهم ولتًا من  ، أي:"[5٘}َكؤَْن لَْم ٌَْؽَنْوا فٌَِها{ ]هود : لوله تعالى: 
 .(ٗ)"األولات
 .(٘)"كؤن لم ٌكونوا فى الدنٌا لطٌعنً: لال مماتل:" 
 .(ٙ)"أي: كؤن لم ٌمٌموا ولم ٌكونوا فٌها لال البؽوي:" 
 .(2)"كؤن لم ٌمٌموا فً دٌارهم أحٌاء متصرفٌن مترددٌن لال الزمخشري:" 
إذ -« مدٌن». أال بُعًدا لـ  ، أي:"[5َ٘كَما بَِعَدْت ثَُموُد{ ]هود : }أاََل بُْعًدا ِلَمْدٌََن لوله تعالى: 

 .(1)"كما بَِعدت ثمود -أهلكها هللا وأخزاها
 .(5)"أال بعدا{ هبلكا، }لمدٌن كما بعدت{ هلكت }ثمود{} لال البؽوي:" 
ألن  ،كما هلكت ثمود :ٌعنً{، كما بعدت ثمود}فى الهبلن  {أال بعدا لمدٌن} لال مماتل:" 

 .(ٓٔ)"فمن ثم اختص ذكر ثمود من بٌن األمم ،كل واحدة منهما هلكت بالصٌحة

، بضم العٌن، والمعنى فً البناءٌن واحد، وهو نمٌض «بعدت»ولرأ السلمى:  
 .(ٔٔ)المرب

 :[5٘-5ٖفوابد اآلٌات:]
 فضل انتظار الفرج من هللا تعالى وهو الرجاء المؤمور به. -ٔ
 أبدا.صدق وعد هللا رسله وعدم تخلفه  -ٕ
 المرآن

 [3ٙ({ ]هود : 3ٙ}َولَمَْد أَْرَسْلنَا ُموَسى بِآٌَاتِنَا َوسُْلَطاٍن ُمبٌٍِن )
 التفسٌر:

أنها تدل  -بملب صحٌح-ولمد أرسلنا موسى بؤدلتنا على توحٌدنا وحجة تبٌن لمن عاٌنها وتؤملها 
 على وحدانٌة هللا، وَكِذِب كّلِ من ادَّعى الربوبٌة دونه سبحانه وتعالى.

ٌَاتَِنا{ ]هود : لوله تعالى:  لمد أرسلنا موسى بشرابع  ، أي:"[5ٙ}َولَمَْد أَْرَسْلنَا ُموَسى بِآ
 .(ٕٔ)"وأحكام وتكالٌؾ إِلهٌة

                                                             
 .ٕٖٕالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .5ٕٙ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٕ)
 .25ٕٓ/ٙ(:ص1ٖٔٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٖ)
 .ٕٖٕالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .5ٕٙ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (٘)
 .51ٔ/ٗتفسٌر البؽوي: (ٙ)
 .ٕ٘ٗ/ٕالكشاؾ: (2)
 .ٕٖٕالتفسٌر المٌسر: (1)
 .51ٔ/ٗتفسٌر البؽوي: (5)
 .5ٕٙ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٓٔ)
 .ٕ٘ٗ/ٕانظر: الكشاؾ: (ٔٔ)
 .2ٕ/ ٕصفوة التفاسٌر: (ٕٔ)
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 .(ٔ)"الٌد والعصى :ٌعنً لال مماتل:" 
 :أي {،بآٌاتنا} ،ن أنه أتبع النبً النبً إللامة الحجة، وإزاحة كل علةبٌّ " لال المرطبً: 

 .(ٕ)"بالتوراة. ولٌل: بالمعجزات
 .(ٖ)"بعث :لال {،أرسل"} :عن أبً صالح 
 .(ٗ)"لال: بالبٌنات {،بآٌاتنا"}عن مجاهد  
وأٌدناه بمعجزات لاهرة، وبٌنات لاهرة،  ، أي:"[5ٙ}َوسُْلَطاٍن ُمبٌٍِن{ ]هود : لوله تعالى: 

 .(٘)"كالعصا والٌد
 .(ٙ)"«العصا» :حجة بٌنة، ٌعنً :أي لال المرطبً:" 
 فٌه وجهان:  {،بآٌاتنا وسلطان مبٌن} لال الزمخشري:" 
  .أن ٌراد أن هذه اآلٌات فٌها سلطان مبٌن لموسى على صدق نبوته]أحدهما[: 
 .(2)"وأن ٌراد بالسلطان المبٌن: العصا، ألنها أبهرها]والثانً[: 
 .(1)"حجة :فً المرآن« سلطان»كل  لال ابن عباس:" 
 .(5)": سلطان من هللا وعذر مبٌن{وسلطان مبٌن"}عن لتادة لوله:  
 المرآن

 [34({ ]هود : 34}إِلَى فِْرَعْوَن َوَملَئِِه فَات بَعُوا أَْمَر فِْرَعْوَن َوَما أَْمُر فِْرَعْوَن بَِرِشٌٍد )

 التفسٌر:
أن ٌتبعوه،  أرسلنا موسى إلى فرعون وأكابر أتباعه وأشراؾ لومه، فكفر فرعون وأمر لومه

فؤطاعوه، وخالفوا أمر موسى، ولٌس فً أمر فرعون رشد وال هدى، وإنما هو جهل وضبلل 
 وكفر وعناد.
أرسلنا موسى إلى فرعون وأكابر  ، أي:"[52}إِلَى فِْرَعْوَن َوَملَبِِه{ ]هود : لوله تعالى: 

 .(ٓٔ)"أتباعه وأشراؾ لومه
 .(ٔٔ)"أشراؾ لومه :ٌعنى {،ومبلبه:"} لال مماتل 
 .(ٕٔ)"كان فرعون فارسٌا من أهل اصطخر لال مجاهد:" 
 .(ٖٔ)"أخبرنً ابن لهٌعة أن فرعون كان من أبناء مصر:"ابن وهب لال  
فٌها مابتان وعشرون سنة لم ٌر فٌها  ،عاش فرعون ثبلثمابة سنة"دمحم بن المنكدر: لال  

 .(ٗٔ)"ٌمذي عٌنه، ودعاه موسى ثمانٌن سنة
فؤطاعوا أمر فرعون وعصوا أمر  ، أي:"[52}فَاتَّبَعُوا أَْمَر فِْرَعْوَن{ ]هود : لوله تعالى: 
 .(٘ٔ)"هللا

 .(ٔ)ى"شؤنه وحاله، حتى اتخذوه إلها، وخالفوا أمر هللا تعال :أي " لال المرطبً: 

                                                             
 .5ٕٙ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٔ)
 .5/5ٖتفسٌر المرطبً: (ٕ)
 .25ٓٔ/ٙ(:ص1ٗٔٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٖ)
 .25ٓٔ/ٙ(:ص1٘ٔٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٗ)
 .2ٕ/ ٕصفوة التفاسٌر: (٘)
 .5/5ٖتفسٌر المرطبً: (ٙ)
 .ٕٙٗ/ٕالكشاؾ: (2)
 .1ٕٓٓ/ٙ(:ص1ٙٔٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (1)
 .1ٕٓٓ/ٙ(:ص12ٔٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (5)
 .ٖٖٕالتفسٌر المٌسر: (ٓٔ)
 .5ٕٙ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٔٔ)
 .1ٕٓٓ/ٙ(:ص15ٔٔٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٕٔ)
 .1ٕٓٓ/ٙ(:ص5ٓٔٔٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٖٔ)
 .1ٕٓٓ/ٙ(:ص11ٔٔٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٗٔ)
 .2ٕ/ٕصفوة التفاسٌر: (٘ٔ)
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حٌن لال: } َما أُِرٌكُْم إِالَّ َما أََرى{" :لال مماتل 
 .(ٖ)"فؤطاعوا فرعون فً لوله، (ٕ)

وما أمر فرعون بسدٌد ألنه  ، أي:"[52}َوَما أَْمُر فِْرَعْوَن بَِرِشٌٍد{ ]هود : لوله تعالى: 
 .(ٗ)"لٌس فٌه رشد وال هدى، وإنما هو جهل وضبلل

 .(٘)"بمرشد إلى خٌر :أي {،برشٌد}بسدٌد ٌإدي إلى صواب: ولٌل: :أي "لال المرطبً: 
تجهٌل لمتبعٌه حٌث شاٌعوه على أمره، وهو ضبلل مبٌن ال ٌخفى  لال الزمخشري:" 

على من فٌه أدنى مسكة من العمل، وذلن أنه ادعى اإللهٌة وهو بشر مثلهم، وجاهر بالعسؾ 
والظلم والشر الذي ال ٌؤتى إال من شٌطان مارد، ومثله بمعزل من اإللهٌة ذاتا وأفعاال، فاتبعوه 

لى طاعته. واألمر الرشٌد: الذي فٌه رشد: أى: وما فً أمره رشد وسلموا له دعواه، وتتابعوا ع
إنما هو ؼى صرٌح وضبلل ظاهر مكشوؾ، وإنما ٌتبع العمبلء من ٌرشدهم وٌهدٌهم، ال من 
ٌضلهم وٌؽوٌهم. وفٌه أنهم عاٌنوا اآلٌات والسلطان المبٌن فً أمر موسى علٌه السبلم، وعلموا 

وٌجوز أن  ...اتباعه إلى اتباع من لٌس فً أمره رشد لطأن معه الرشد والحك، ثم عدلوا عن 
 {ٌمدم لومه}وما أمره بصالح حمٌد العالبة. وٌكون لوله  {:وما أمر فرعون برشٌد}ٌرٌد بموله: 

مستعمل فً كل ما  :«الرشد»تفسٌرا لذلن وإٌضاحا. أى: كٌؾ ٌرشد أمر من هذه عالبته. و
 .(ٙ)"ذم وٌتسخط.ٌحمد وٌرتضى، كما استعمل الؽى فً كل ما ٌ

 المرآن
 [34({ ]هود : 34}ٌَْمُدُم لَْوَمهُ ٌَْوَم اْلِمٌَاَمِة فَؤَْوَرَدهُُم الن اَر َوبِئَْس اْلِوْرُد اْلَمْوُروُد )

 التفسٌر:
 ٌَْمُدم فرعون لومه ٌوم المٌامة حتى ٌدخلهم النار، ولبُح المدخل الذي ٌدخلونه.

إلى النار  لومه أمامفرعون ٌتمدم  ، أي:"[51ٌَْوَم اْلِمٌَاَمِة{ ]هود : }ٌَْمُدُم لَْوَمهُ لوله تعالى: 
 .(2)"ٌوم المٌامة كما كان ٌتمدمهم فً الدنٌا

 .(1)"فرعون لابدهم إلى النار وٌتبعونه كما ٌتبعونه فً الدنٌا :ٌعنً " :لال مماتل 
أى كما كان لدوة لهم فً الضبلل كذلن ٌتمدمهم إلى النار وهم  لال الزمخشري:" 
وٌمال: لدمه بمنى تمدمه. ومنه: لادمة الرجل، كما ٌمال: لدمه بمعنى تمدمه. ومنه  ...ٌتبعونه

 ممدمة الجٌش. وألدم بمعنى تمدم. ومنه ممدم العٌن. 
 ولم جًء بلفظ الماضً؟  فإن للت: هبل لٌل: ٌمدم لومه فٌوردهم؟

: ألن الماضً ٌدل على أمر موجود ممطوع به، فكؤنه لٌل: ٌمدمهم فٌوردهم النار ال للت
 .(5)"محالة
أنه ٌتمدمهم إلى النار إذ هو ربٌسهم. ٌمال: لدمهم ٌمدمهم لدما  :ٌعنً لال المرطبً:" 

 .(ٓٔ)"ولدوما إذا تمدمهم
ٌمضً بٌن أٌدٌهم  وفً رواٌة أخرى:" .(ٔٔ)"ٌمول: ٌمود لومه ٌوم المٌامة لال لتادة:" 

 .(ٕٔ)"ٌحم بهم على النار
 .(ٔ)"ؤدخلهم نار جهنمف ، أي:"[51}فَؤَْوَرَدهُُم النَّاَر{ ]هود : لوله تعالى: 

                                                                                                                                                                               
 .5/5ٖتفسٌر المرطبً: (ٔ)
 .[5ٕ]ؼافر : (ٕ)
 .52ٕ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٖ)
 .2ٕ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٗ)
 .5/5ٖتفسٌر المرطبً: (٘)
 .ٕٙٗ/ٕالكشاؾ: (ٙ)
 .2ٕ/ٕصفوة التفاسٌر: (2)
 .52ٕ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (1)
 .ٕٙٗ/ٕالكشاؾ: (5)
 .5/5ٖتفسٌر المرطبً: (ٓٔ)
 .1ٕٓٓ/ٙ(:ص5ٔٔٔٔاخرجه ابن ابً حاتم) (ٔٔ)
 .1ٕٓٓ/ٙ(:ص5ٕٔٔٔاخرجه ابن ابً حاتم) (ٕٔ)
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 .(ٕ)"فؤدخلهم " :لال مماتل 
فٌوردهم النار، وما تحمك  :أدخلهم فٌها. ذكر بلفظ الماضً، والمعنى :أي لال المرطبً:" 

 .(ٖ)"وجوده فكؤنه كابن، فلهذا ٌعبر عن المستمبل بالماضً
 .(ٗ)"الدخول :«الورد» لال ابن عباس:" 
لال نافع بن األزرق البن عباس ٌا ابن عباس ما الورود لال: الدخول لال إنما الورود:  

وإنً ألرجوا أن أكون من  الولوؾ على شفٌرها لال: فمال ابن عباس وهللا ألردنها ولتردنها
الذٌن لال هللا: ثم ننجً الذٌن اتموا وتكون أنت من الذٌن لال هللا تعالى: ونذر الظالمٌن فٌها جثٌا 
لال: وكذلن كان ٌمرأها وٌحن ٌا نافع بن األزرق أما تمرأ كتاب هللا وما أمر فرعون برشٌد ٌمدم 

ألامهم على شفٌرها وهللا تعالى ٌمول: وٌوم لومه ٌوم المٌامة فؤوردهم النار أفتراه وٌحن إنما 
 .(٘)"تموم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب

 .(ٙ)"ولبُح المدخل الذي ٌدخلونه ، أي:"[51}َوبِبَْس اْلِوْرُد اْلَمْوُروُد{ ]هود : لوله تعالى: 
 .(2)"المدخل المدخول " :لال مماتل 
ألن الكبلم ٌرجع إلى  ،«ببست» :ببس المدخل المدخول، ولم ٌمل :أي لال المرطبً:" 

المورود، وهو كما تمول: نعم المنزل دارن، ونعمت المنزل دارن والمورود الماء الذي ٌورد، 
 .(1)"والموضع الذي ٌورد، وهو بمعنى المفعول

 المورود الذي وردوه. شبه بالفارط الذي ٌتمدم الواردة إلى الماء. لال الزمخشري:"
وشبه أتباعه بالواردة، ثم لٌل: ببس الورد الذي ٌردونه النار، ألن الورد إنما ٌراد لتسكٌن 

 .(5)"العطش وتبرٌد األكباد، والنار ضده
 .(ٓٔ)"المورد فً المرآن أربعة أوراد وإن منكم إال واردهالال ابن عباس:" 
 المرآن

ْفُد اْلَمْرفُوُد )  [33({ ]هود : 33}َوأُتْبِعُوا فًِ َهِذِه لَْعنَةً َوٌَْوَم اْلِمٌَاَمِة بِئَْس الّرِ
 التفسٌر:

له لهم فٌها من الؽرق فً البحر لعنةً، وٌوم المٌامة  وأتبعهم هللا فً هذه الدنٌا مع العذاب الذي عجَّ
تمع لهم وتراَدؾ علٌهم من عذاب هللا، ولعنة الدنٌا كذلن لعنة أخرى بإدخالهم النار، وببس ما اج

 واآلخرة.
وأتبعهم هللا فً هذه  ، أي:"[55}َوأُتْبِعُوا فًِ َهِذِه لَْعنَةً َوٌَْوَم اْلِمٌَاَمِة{ ]هود : لوله تعالى: 

له لهم فٌها من الؽرق فً البحر لعنةً، وٌوم المٌامة كذلن لعنة أخرى  الدنٌا مع العذاب الذي عجَّ
 .(ٔٔ)"إدخالهم النارب

 .(ٕٔ)"ٌلعنون فً الدنٌا، وٌلعنون فً اآلخرة :أى لال الزمخشري:"
مع -ٌعنً فً هذه الدنٌا -ٌمول هللا تعالى ذكره: وأتبعهم هللا فً هذه  لال الطبري:" 

وفً ٌوم المٌامة ، ٌمول: {المٌامة وٌوم، }العذاب الذي عجله لهم فٌها من الؽرق فً البحر، لعنتَه
 .(ٔ)"ٌلعنون لعنةً أخرىأًٌضا 

                                                                                                                                                                               
 .2ٕ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٔ)
 .52ٕ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٕ)
 .5/5ٖتفسٌر المرطبً: (ٖ)
 .1ٕٓٓ/ٙ(:ص5ٖٔٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٗ)
 .1ٕٔ-1ٕٓٓ/ٙ(:ص5ٗٔٔٔأخرجه ابن ابً حاتم)  (٘)
 .ٖٖٕالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .52ٕ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (2)
 .5/5ٖتفسٌر المرطبً: (1)
 .ٕٙٗ/ٕالكشاؾ: (5)
 .1ٕٔ/ٙ(:ص5٘ٔٔٔأخرجه ابن ابً حاتم)  (ٓٔ)
 .ٖٖٕالتفسٌر المٌسر: (ٔٔ)
 .ٕٙٗ/ٕالكشاؾ: (ٕٔ)
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، لال: ِزٌدوا بلعنته لعنةً أخرى، فتلن {وأتبعوا فً هذه لعنة وٌوم المٌامة"}عن مجاهد:  
 .(ٕ)"لعنتان
 ، وجهان:[55}َوأُتْبِعُوا فًِ َهِذِه لَْعنَةً َوٌَْوَم اْلِمٌَاَمِة{ ]هود : لوله تعالى:وفً  

 .(ٖ)اآلخرة من المبلبكةأحدهما : أن اللعنة فً الدنٌا من المإمنٌن وفً 
 .(٘)ومماتل ،(ٗ)الثانً : أنه عنى بلعنة الدنٌا الؽرق ، وبلعنة اآلخرة النار ، لاله الكلبً

ْفُد اْلَمْرفُوُد{ ]هود : لوله تعالى:  وببس ما اجتمع لهم وتراَدؾ علٌهم  ، أي:"[55}بِبَْس الّرِ
 .(ٙ)"من عذاب هللا، ولعنة الدنٌا واآلخرة

أى: ببس العون المعان. وذلن أن اللعنة فً الدنٌا رفد للعذاب ومدد  الزمخشري:"لال 
 .(2)"له، ولد رفدت باللعنة فً اآلخرة. ولٌل: ببس العطاء المعطى

وأصل ، ٌمول: ببس العَْون الُمعان، اللعنةُ المزٌدة فٌها أخرى مثلها »لال الطبري: 
ٌَرفِده ِرْفًدا " بكسر الراء وإذا فتحت، فهو "الرفد"، العون، ٌمال منه: "رفَد فبلٌن فبلنً  ا عند األمٌر 

فد": المدُح الضخم، ومنه لول األعشى السَّمً فً المدح العظٌم، و"الرَّ
(1): 

ٌَْو   َم َوأْسَرى ِمْن َمْعَشٍر أَْلتَالِ                 ُربَّ َرْفٍد َهَرْلتَهُ ذَِلَن اْل
فد"، بفتح الراء المصدر. وٌمال: "َرفد فبلن حابطه"، وذلن إذا أ سنده بخشبة، لببل ٌسمط. و"الرَّ

ْفد"، اسم الشًء الذي ٌعطاه اإلنسان، وهو "الَمْرفَد"  .(5)«ٌمال منه: "َرفَده ٌَرفِده َرْفًدا"، و"الّرِ
 .(ٓٔ)"، لال: لعنة الدنٌا واآلخرة {ببس الرفد المرفود"}عن ابن عباس لوله:  
، لال: لعنهم هللا فً الدنٌا، وزٌد لهم فٌها اللعنة فً {ببس الرفد المرفود"}عن لتادة:  
 .(ٔٔ)"اآلخرة
 .(ٕٔ)"أصابتهم لعنتان فً الدنٌا، رفدت إحداهما األخرى لال الضحان:" 
ْفُد اْلَمْرفُوُد{ ]هود : لوله تعالى:وفً    ، ثبلثة وجوه:[55}بِبَْس الّرِ

 .(ٖٔ)أحدها : ببس العون المعان ، لاله أبو عبٌدة
فد بفتح الراء : المدح ، والرفد بكسرها ما فً المدح من الشراب ، حكً ذلن عن الثانً  : أن الرَّ

 . (ٗٔ)األصمعً فكؤنه ذم بذلن ما ٌُسمونه فً النار
 .(٘ٔ)الثالث : أن الرفد الزٌادة ، ومعناه ببس ما ٌرفدون به بعد الؽرق النار ، لاله الكلبً

                                                                                                                                                                               
 .1ٙٗ-2ٙٗ/٘ٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .1ٙٗ/٘ٔ(:ص1ٖ٘2ٔأخرجه الطبري) (ٕ)
 .ٕٓ٘/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٖ)
 .ٕٓ٘/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٗ)
 .52ٕ/ٕانظر: تفسٌر مماتل بن سلٌمان: (٘)
 .ٖٖٕالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .ٕٙٗ/ٕالكشاؾ: (2)
 المنذر، بن النعمان أخا اللخمً المنذر بن األسود فٌها ٌمدح شعره، جٌاد من طوٌلة لصٌدة من ،ٖٔ: دٌوانه(1)

 بن سعد من وسبًٌا وأسرى نعًما فؤصاب الطؾ، على أؼار ثم وذبٌان، أسًدا الحلٌفٌن ؼزا األسود وكان. الملن
 له ٌهب أن وسؤله فؤنشده، فؤتاه مباًحا، الحً وجد لدم فلما ؼابًبا، األعشى وكان ،( األعشى رهط) ضبٌعة
 كان ما وذهب اإلبل، فاستمت ولعٌاله، له لدح فً ٌحلبها إبل له كانت رجل رب: ٌمول. ففعل وٌحملهم، األسرى
 من المرن ،" المتل"  و( . فسكون بكسر" ) لتل"  جمع"  واأللتال. " حلب ما هرلت فكذلن الرفد، ٌحلبه
 ألتال: " دٌوانه شرح من سلؾ ما نملت ولد البٌت شرح فً األصمعً ولال والنظٌر، المثل: أًٌضا وهو األعداء،

 .أعداء ؼٌر أشباه ،"
 .5ٙٗ-1ٙٗ/٘ٔتفسٌر الطبري: (5)
 .5ٙٗ/٘ٔ(:ص1٘ٗٔٔأخرجه الطبري) (ٓٔ)
 .5ٙٗ/٘ٔ(:ص1ٕ٘ٗٔأخرجه الطبري) (ٔٔ)
 .2ٓٗ/٘ٔ(:ص1٘ٗ٘ٔأخرجه الطبري) (ٕٔ)
 .51ٕ/ٔانظر: مجاز المرآن: (ٖٔ)
 .ٕٓ٘/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٗٔ)
 .ٕٓ٘/ٕانظر: النكت والعٌون: (٘ٔ)



ٔٔٗ 
 

 المرآن
ٌَْن ِمْنَها لَائٌِم َوَحِصٌٌد )}ذَِلَن ِمْن أَْنبَاِء اْلمَُرى  هُ َعلَ  [ٓٓٔ({ ]هود : ٓٓٔنَمُصُّ

 التفسٌر:
من أخبار المرى التً أهلكنا أهلها نخبرن به، ومن تلن  -أٌها الرسول-ذلن الذي ذكرناه لن 

 المرى ما له آثار بالٌة، ومنها ما لد ُمِحٌَْت آثاره، فلم ٌَْبك منه شًء.
ٌَْن{ ]هود : }ذَِلَن ِمْن لوله تعالى:  هُ َعلَ ذلن الذي ذكرناه لن  ، أي:"[ٓٓٔأَْنبَاِء اْلمَُرى نَمُصُّ

 .(ٔ)"من أخبار المرى التً أهلكنا أهلها نخبرن به -أٌها الرسول-
ٌمول تعالى ذكره لنبٌه دمحم ملسو هيلع هللا ىلص: هذا المصص الذي ذكرناه لَن فً هذه  لال الطبري:" 

السورة،، والنبؤ الذي أنبؤناكه فٌها، من أخبار المرى التً أهلكنا أهلها بكفرهم باهلل،  وتكذٌبهم 
 .(ٕ)"فنخبرن به {نمصه علٌن}رسله 
 .(ٖ)"أنباء ٌعنً أحادٌث لال أبو مالن:" 
ومن تلن المرى ما له آثار بالٌة، ومنها ما  ، أي:"[ٓٓٔ}ِمْنَها لَابٌِم{ ]هود : :لوله تعالى 

 .(ٗ)"لد ُمِحٌَْت آثاره، فلم ٌَْبك منه شًء
 .(٘)"من المرى ما ٌنظر إلٌها ظاهرة :ٌمول لال مماتل:" 
 .(ٙ)"ٌمول: منها لابم بنٌانه، بابٌد أهله هالن لال الطبري:" 
 .(2)"لابم ٌعنً: بالمابم لرى عامرةعن ابن عباس لوله: منها  
 .(1)"عن دمحم بن كعب فً لوله: لابم وحصٌد لال: ما كان من بنٌانهم لابم لم ٌخرب 
ٌَْت آثاره، فلم ٌَْبك  ، أي:"[ٓٓٔ}َوَحِصٌٌد{ ]هود : لوله تعالى:  ومن تلن المرى ما لد ُمِح
 .(5)"منه شًء
 .(ٓٔ)"ومنها خامدة لد ذهبت ودرست لال مماتل:" 

ومنها لابم بنٌانه عامر، ومنها حصٌٌد بنٌانه، خراٌب متداعٍ، لد تعفى أثُره لال الطبري:" 
 .(ٔٔ)"دارسٌ 
 .(ٕٔ)"لرى خامدة :«الحصٌد»ـٌعنً ب لال ابن عباس:" 
 .(ٖٔ)"خر بنٌانه :لال {،وحصٌد} عن األعمش:" 
 .(ٗٔ)"لرى خاوٌة على عروشها الصك باألرض وال ترى فٌها أثرا لال لتادة:" 
 :[ٓٓٔ-5ٙاآلٌات] فوابد
 من كتب هللا شماءه ال ٌإمن باآلٌات بل ٌردها وٌكذب بها حتى ٌهلن. -ٔ
 لوة الحجج وكثرة البراهٌن ال تستلزم إذعان الناس وإٌمانهم. -ٕ
 التحذٌر من اتباع رإساء الشر وأبمة الفساد والضبلل. -ٖ
 ذم موارد الباطل والشر والفساد. -ٗ

                                                             
 .ٖٖٕالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .2ٓٗ/٘ٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .1ٕٕٓ/ٙ(:صٕٓٓٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٖ)
 .ٖٖٕالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .52ٕ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (٘)
 .2ٓٗ/٘ٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .1ٕٕٓ/ٙ(:صٕٕٓٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (2)
 .1ٖٕٓ/ٙ(:صٕٕٓٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (1)
 .ٖٖٕالتفسٌر المٌسر: (5)
 .52ٕ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٓٔ)
 .2ٓٗ/٘ٔتفسٌر الطبري: (ٔٔ)
 .1ٖٕٓ/ٙ(:صٕٙٓٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕٔ)
 .1ٖٕٓ/ٙ(:صٕٗٓٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٖٔ)
 .1ٖٕٓ/ٙ(:صٕ٘ٓٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٗٔ)



ٔٔ٘ 
 

  ونشر رسالته وتسلٌته بما ٌمص هللا علٌه من أنباء السابمٌن.تمرٌر نبوة دمحم ملسو هيلع هللا ىلص -٘
 
 

 

 
 المرآن

 ِ ٍء }َوَما َظلَْمنَاهُْم َولَِكْن َظلَُموا أَْنفَُسُهْم فََما أَْغنَْت َعْنُهْم آِلَهتُُهُم ال تًِ ٌَْدعُوَن ِمْن ُدوِن ّللا  ًْ ِمْن َش
ا َجاَء أَْمُر َربَِّن َوَما َزاُدوهُْم  ٌَْر تَتْبٌٍِب )لَم   [ٔٓٔ({ ]هود : َٔٓٔغ

 التفسٌر:
وما كان إهبلكهم بؽٌر سبب وذنب ٌستحمونه، ولكن ظلموا أنفسهم بشركهم وإفسادهم فً 
ا جاء أمر  األرض، فما نفعتهم آلهتهم التً كانوا ٌدعُونها وٌطلبون منها أن تدفع عنهم الضر لمَّ

 بلن وخسران.ربن بعذابهم، وما زادتهم آلهتهم ؼٌر تدمٌر وإه
وما كان إهبلكهم  ، أي:"[ٔٓٔ}َوَما َظلَْمنَاهُْم َولَِكْن َظلَُموا أَْنفَُسُهْم{ ]هود : لوله تعالى: 

 .(ٔ)"بؽٌر سبب وذنب ٌستحمونه، ولكن ظلموا أنفسهم بشركهم وإفسادهم فً األرض
ا َجاَء أَْمُر }فََما أَْؼَنْت َعْنُهْم آِلَهتُُهُم الَِّتً ٌَْدعُوَن ِمْن لوله تعالى:  ٍء لَمَّ ًْ ِ ِمْن َش ُدوِن َّللاَّ

، فما نفعتهم آلهتهم التً كانوا ٌدعُونها وٌطلبون منها أن تدفع عنهم  ، أي:"[َٔٓٔربَِّن{ ]هود : 
ا جاء أمر ربن بعذابهم  .(ٕ)"الضر لمَّ

ٌَْر تَتِْبٌٍب{ ]هود : لوله تعالى:  هم ؼٌر تدمٌر وما زادتهم آلهت ، أي:"[ٔٓٔ}َوَما َزاُدوهُْم َؼ
 .(ٖ)"وإهبلن وخسران

ٌمول: وما زادتهم آلهتهم عند مجًء أمر ربن هإالء المشركٌن بعماب هللا  لال الطبري:" 

 .(ٗ)"ؼٌر تخسٌٍر وتدمٌٍر وإهبلن
ٌَْر تَتْبٌٍِب{ ]هود : لوله تعالى:وفً    ، ثبلة وجوه:[ٔٓٔ}َوَما َزاُدوهُْم َؼ

 .(٘)الشر ، لاله ابن زٌد :أحدها : أن التتبٌب
 :(2). لال لبٌد(ٙ)ةدالثانً : أنه الهلكة، لاله لتا
ٌُْت وكلُّ صاحِب ِجدَّةٍ   ِلبِلًى ٌعوُد وذاكُم التَّتْبٌبُ                 ولمد بَِل

، واختاره (ٓٔ)، ولتادة(5)مجاهد، و(1)ابن عمرالتخسٌر، وهو الخسران ، لاله أنه الثالث : 
 .(ٕٔ))لتٌبة، وابن (ٔٔ)الزجاج
 ،[ٔ}تَبَّْت ٌََدا أَبًِ لََهٍب{ ]المسد : أي: ؼٌر تخسٌر. ومنه لوله عز وجل:  لال ابن لتٌبة:" 

 .(ٖٔ)"أي: خسرت
، لال «تبًّا لن»، ومنه لولهم للرجل: «تبَّْبتُه أتّبِبُه تَتْبٌبًا»ٌمال منه:  لال الطبري:" 
 :(ٔ)جرٌر

                                                             
 .ٖٕٕالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٖٕٕالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .ٖٕٕالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .2ٕٗ/٘ٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .1ٖٕٓ/ٙ(:صٕٔٔٔٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (٘)
 .1ٖٕٓ/ٙ(:صٕٓٔٔٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٙ)
 ، وؼٌرها.5ٗٔ/ٙ، والبحر المحٌط: 5/5٘، وتفسٌر المرطبً:ٖٓ٘/ٕانظر: النكت والعٌون: (2)
 .2ٖٗ/٘ٔ(:ص1ٖ٘٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (1)
 .2ٖٗ/٘ٔ(:ص1٘٘ٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (5)
 .2ٖٗ/٘ٔ(:ص1٘٘ٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٓٔ)
 .22/ٖانظر: معانً المرآن: (ٔٔ)
 .5ٕٓانظر: ؼرٌب المرآن: (ٕٔ)
 .5ٕٓؼرٌب المرآن: (ٖٔ)



ٔٔٙ 
 

 (ٕ)"أاَل تَبًّا ِلَما فَعَلُوا تَبَاًبا              َعَراَدةُ ِمْن بَِمٌَِّة لَْوِم لُوٍط 
 .(ٖ)"تخسٌر بلؽة لرٌش :ٌعنً لال ابن سبلم البؽدادي:" 
 

 المرآن
ًَ َظاِلَمةٌ إِن  أَْخذَُه أَِلٌٌم َشِدٌٌد )  [ٕٓٔ({ ]هود : ٕٓٔ}َوَكذَِلَن أَْخذُ َربَِّن إِذَا أََخذَ اْلمَُرى َوِه

 التفسٌر:
المرى الظالمة بالعذاب لمخالفتهم أمري وتكذٌبهم برسلً، آخذ ؼٌرهم ِمن أهل وكما أخذُت أهل 

المرى إذا ظلموا أنفسهم بكفرهم باهلل ومعصٌتهم له وتكذٌبهم لرسله. إنَّ أَْخذه بالعموبة أللٌم 
 موجع شدٌد.
ًَ َظاِلَمةٌ{ ]هودلوله تعالى:  وكما  ، أي:"[ٕٓٔ:  }َوَكذَِلَن أَْخذُ َربَِّن إِذَا أََخذَ اْلمَُرى َوِه

أخذُت أهل المرى الظالمة بالعذاب لمخالفتهم أمري وتكذٌبهم برسلً، آخذ ؼٌرهم ِمن أهل المرى 
 .(ٗ)"إذا ظلموا أنفسهم بكفرهم باهلل ومعصٌتهم له وتكذٌبهم لرسله

ٌمول تعالى ذكره: وكما أخذت، أٌها الناس، أهَل هذه المرى التً  لال الطبري:" 
ؤ أهلها بما أخذتُهم به من العذاب، على خبلفهم أمري، وتكذٌبهم رسلً، التصصت علٌن نب

وجحودهم آٌاتً، فكذلن أخذي المَرى وأهلها إذا أخذتهم بعمابً، وهم ظلمة ألنفسهم بكفرهم باهلل، 
 .(٘)"وإشراكهم به ؼٌره، وتكذٌبهم رسله

 .(ٙ)"مشركة :أي {،وهً ظالمة} لال مماتل:" 
إنَّ أَْخذه بالعموبة أللٌم موجع  ، أي:"[ٕٓٔأَْخذَهُ أَِلٌٌم َشِدٌٌد{ ]هود : }إِنَّ لوله تعالى: 
 .(2)"شدٌد

 .(1){"شدٌد}وجٌع  :ٌعنً {،ألٌم} ،بطشة :ٌعنً{، }إِنَّ أَْخذَهُ  لال مماتل:" 

 .(5)"اإلٌجاع {شدٌد}ٌمول: إن أخذ ربكم بالعماب من أخذه موجع  لال الطبري:" 
 األخذ: التعذٌب، لال هللا تعالى: َوَكذِلَن أَْخذُ َربَِّن إِذا أََخذَ اْلمُرى ]هود: لال ابن لتٌبة:" 
ٍة ، [ أي عذبنآٗ[ أي: تعذٌبه. ولال: فَكُبلًّ أََخْذنا بِذَْنبِِه ]العنكبوت: ٕٓٔ ْت ُكلُّ أُمَّ ولال: َوَهمَّ

ٌَؤُْخذُوهُ ]ؼافر:   .(ٓٔ)"[ أي لٌعذبوه أو لٌمتلوه٘بَِرسُوِلِهْم ِل
وكذلن أخذ ربن إذا أخذ المرى }إن هللا حذّر هذه األمة سطوتَه بموله: "لال ابن زٌد:  

 .(ٔٔ){"وهً ظالمة إن أخذه ألٌم شدٌد

                                                                                                                                                                               
 وهو ،" النمٌري عرادة"  أن سببها وكان النمٌري، الراعً هجاء فً المشهورة لصٌدته من ،2ٕ: دٌوانه(ٔ)

 على الفرزدق فضل: ولال وسماه فؤطعمه عرادة فدعاه البصرة، الراعً فمدم للفرزدق، ندًٌما كان الراعً رواٌة
ًَّ  ٌا: لال حتى به ٌزل لم الشراب، فٌه أخذ فلما. فؤبى! جرٌر واحُ  َدنا َصاِحبَ  فً الَفَرْزَدقُ  َؼلَبَ ...  فَِسٌَرا الرَّ
 جرٌَرا الِهَجاءِ 
 أََصاَبا َما عَُراَدةَ  َوأَبًِ فبَلَ ...  سُوءٍ  لَْولُ  َعَراَدةَ  َعنْ  أتَانًِ: لوله عرادة به ذكر مما فكان بٌنهما، الهجاء فهاج
ْلحِ  بَؤَْرِض ...  سُوءٍ  أُمِّ  ِمنْ  عَُراَدةُ  ٌَا لَنَ  َوَكمْ 

بابَا تَْحتَِبلُ  الطَّ  الزَّ
ٌْرٌ  تَْكِسبُهُ  اْلَكْسبُ  لَبِبْسَ   اإِلٌاَبا واْنتََظروا اْستَؤْنَْونَ  إِذَا...  نَُم
 .2ٕٗ/٘ٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .2لؽات المبابل الواردة فً المرآن الكرٌم: (ٖ)
 .ٖٕٕالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .2ٗٗ/٘ٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .51ٕ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٙ)
 .ٖٕٕالتفسٌر المٌسر: (2)
 .51ٕ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (1)
 .2ٗٗ/٘ٔتفسٌر الطبري: (5)
 .2ٕٕتؤوٌل مشكل المرآن: (ٓٔ)
 .2٘ٗ/٘ٔ(:ص1٘ٙٓٔأخرجه الطبري) (ٔٔ)



ٔٔ2 
 

الظالَم، حتى  -وُربَّما، لال: ٌمهل -إن هللا ٌُْملً "عن أبً موسى لال، لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص:  
 .(ٔ){"أخذ ربن إذا أخذ المرى وهً ظالمة وكذلن}إذا أخذه لم ٌُْفِلتُه. ثم لرأ: 

 :[ٕٓٔ-ٔ-ٔفوابد اآلٌتٌن:]
 تنزه هللا تعالى عن الظلم فً إهبلن أهل الشرن والمعاصً. -ٔ
 آلهة المشركٌن لم تؽن عنهم عند حلول النممة بهم شٌبا. -ٕ
 التندٌد بالظلم وسوء عالبة الظالمٌن. -ٖ
 

 المرآن
َعذَاَب اآْلِخَرِة ذَِلَن ٌَْوٌم َمْجُموٌع لَهُ الن اُس َوذَِلَن ٌَْوٌم َمْشُهوٌد }إِن  فًِ ذَِلَن آَلٌَةً ِلَمْن َخاَف 

 [ٖٓٔ({ ]هود : ٖٓٔ)
 التفسٌر:

إن فً أخذنا ألهل المرى السابمة الظالمة لعبرةً وعظة لمن خاؾ عماب هللا وعذابه فً اآلخرة، 
 هده الخبلبك كلهم.ذلن الٌوم الذي ٌُجمع له الناس جمٌعًا للمحاسبة والجزاء، وٌش

إن فً أخذنا  ، أي:"[ٖٓٔ}إِنَّ فًِ ذَِلَن آَلٌَةً ِلَمْن َخاَؾ َعذَاَب اآْلِخَرةِ{ ]هود : لوله تعالى: 
 .(ٕ)"ألهل المرى السابمة الظالمة لعبرةً وعظة لمن خاؾ عماب هللا وعذابه فً اآلخرة

ٌمول تعالى ذكره: إن فً أخذنا من أخذنا من أهل المرى التً التصصنا  لال الطبري:" 
لمن خاؾ عماب هللا وعذابه فً اآلخرة من  ،خبَرها علٌكم أٌها الناس آلٌة، ٌمول: لعبرة وعظة

ولٌل: بل ، عباده، وحجةً علٌه لربه، وزاجًرا ٌزجره عن أن ٌعصً هللا وٌخالفه فٌما أمره ونهاه
 .(ٖ)"عبرة لمن خاؾ عذاب اآلخرة، بؤن هللا سٌفً له بَوْعدهمعنى ذلن: إن فٌه 

، إنا سوؾ نفً لهم  {إن فً ذلن آلٌه لمن خاؾ عذاب اآلخرة"}لال ابن زٌد فً لوله:  

 .(ٗ)"بما وعدناهم فً اآلخرة، كما وفٌنا لؤلنبٌاء: أنا ننصرهم
ذلن الٌوم الذي ٌُجمع له  ، أي:"[ٖٓٔ}ذَِلَن ٌَْوٌم َمْجُموعٌ لَهُ النَّاُس{ ]هود : لوله تعالى: 

 .(٘)"الناس جمٌعًا للمحاسبة والجزاء
،  {ٌوم مجموع له الناس}–ٌعنً ٌوم المٌامة -ٌمول تعالى ذكره: هذا الٌوم  لال الطبري:" 

 .(ٙ)"ٌمول: ٌحشر هللا له الناس من لبورهم، فٌجمعهم فٌه للجزاء والثواب والعماب
 .(2)"وٌشهده الخبلبك كلهم ، أي:"[ْٖٓٔشُهوٌد{ ]هود : }َوذَِلَن ٌَْوٌم مَ لوله تعالى: 
ٌمول: وهو ٌوم تَشهده الخبلبك، ال ٌتخلَّؾ منهم أحٌد، فٌنتمم حٌنبذ ممن  لال الطبري:" 

 .(1)"عصى هللا وخالؾ أمره وكذَّب ُرسُلَه
، لال: ٌوم {ذلن ٌوم مجموع له الناس وذلن ٌوم مشهود"}عن مجاهد فً لوله:  
 .(5)"المٌامة
، لال: ذلن ٌوم {ذلن ٌوم مجموع له الناس وذلن ٌوم مشهود"}عن الضحان لوله:  

 .(ٓٔ)"المٌامة، ٌجتمع فٌه الخلك كلهم، وٌشهُده أهل السماء وأهل األرض

                                                             
 .2٘ٗ/٘ٔ(:ص1٘٘5ٔأخرجه الطبري) (ٔ)
 .ٖٕٕالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .2ٙٗ/٘ٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .22ٗ/٘ٔ(:ص1٘ٙٔٔأخرجه الطبري) (ٗ)
 .ٖٕٕالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .22ٗ/٘ٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .ٖٕٕالتفسٌر المٌسر: (2)
 .22ٗ/٘ٔتفسٌر الطبري: (1)
 .22ٗ/٘ٔ(:ص1ٕ٘ٙٔاخرجه الطبري) (5)
 .21ٗ/٘ٔ(:ص1٘ٙٙٔاخرجه الطبري) (ٓٔ)



ٔٔ1 
 

ذلن ٌوم }الشاهد"، دمحم، و"المشهود"، ٌوم المٌامة. ثم لرأ: »"عن ابن عباس لال،  
 .(ٔ)«{مجموعٌ له الناس وذلن ٌوم مشهود

 
 المرآن

ُرهُ إاِل  ِْلََجٍل َمْعُدوٍد )  [ٗٓٔ({ ]هود : ٗٓٔ}َوَما نَُإّخِ
 التفسٌر:

وما نإخر ٌوم المٌامة عنكم إال النتهاء مدة معدودة فً علمنا، ال تزٌد وال تنمص عن تمدٌرنا لها 
 بحكمتنا.
ُرهُ إِالَّ أِلََجٍل َمْعُدوٍد{ ]هود : لوله تعالى:  ٌوم  -ما نإخر ذلن الٌوم  ، أي:"[ٗٓٔ}َوَما نَُإّخِ
 .(ٕ)"إِال لزمٍن معٌَّن سبك به لضاء هللا، ال ٌتمدم وال ٌتؤخر -المٌامة 
 .(ٖ)"وما نإخر ٌوم المٌامة إال ألجل مولوت :ٌعنً لال مماتل:" 
ٌمول تعالى ذكره: وما نإّخر ٌوم المٌامة عنكم أن نجٌبكم به إال ألن  لال الطبري:" 

ٌُْمَضى، فمضى له أجبل فعّده وأحَصاه، فبل ٌؤتً إال ألجله ذلن، ال ٌتمدم مجٌبه لبل ذلن وال 
 .(ٗ)"ٌتؤخر
ٌطلك على مدة التؤجٌل كلها وعلى منتهاها، فٌمولون: «: األجل» لال الزمخشري:" 

األجل آخره، وٌمولون: حل األجل فإذا جاء أجلهم ٌراد آخر مدة التؤجٌل،  انتهى األجل، وبلػ
والعد إنما هو للمدة ال لؽاٌتها ومنتهاها، فمعنى لوله وما نإخره إال ألجل معدود إال النتهاء مدة 

 .(٘)"معدودة بحذؾ المضاؾ
 .(ٙ)"الموت :ٌعنً {،ألجل} لال ابن عباس:" 
رُ ٌلرأ ٌعموب وحده }َوَما   ُرهُ{ بالنون ،[ٗٓٔهُ{ ]َإّخِ بالٌاء. ولرأ البالون }َوَما نَُإّخِ

(2). 

 :[ٗٓٔ-ٖٓٔفوابد اآلٌتٌن:]
 .حشر الخبلبك َجمٌعاً إلى المولؾ العظٌم -ٔ
ولدرة هللا تحٌط بالعباد، فاهلل ال ٌعجزه شًء، وحٌثما هلن العباد فإن هللا لادر على أن  -ٕ

ؼاروا فً أعماق األرض، وإن أكلتهم اإلتٌان بهم، إن هلكوا فً أجواز الفضاء، أو 
الطٌور الجارحة أو الحٌوانات المفترسة، أو أسمان البحار، أو ؼٌبوا فً لبورهم فً 
ٍء  ًْ ٌَْن َما تَكُونُواْ ٌَؤِْت بِكُُم هللاُ َجِمٌعًا إِنَّ هللاَ َعلَى ُكّلِ َش األرض، كل ذلن عند هللا سواء: )أَ

 [ .1ٗٔلَِدٌٌر( ]البمرة: 
درة هللا محٌطة بعباده تؤتً بهم حٌثما كانوا، فكذلن علمه محٌط بهم، وكما أن ل

فبل ٌنسى منهم أحد، وال ٌضلُّ منهم أحد، وال ٌشذُّ منهم أحد، لمد أحصاهم خالمهم تبارن 
ْحَمِن َعْبًدا  لَمَْد  -وتعالى، وَعدَّهم عداً )إِن كُلُّ َمن فًِ السََّماَواِت َواأْلَْرِض إِالَّ آتًِ الرَّ

ا  [ ، )َوَحَشْرنَاهُْم فَلَْم 5٘-5َٖوكُلُُّهْم آتٌِِه ٌَْوَم اْلِمٌَاَمِة فَْرًدا( ]مرٌم:  -أَْحَصاهُْم َوَعدَّهُْم َعدًّ
 [ .2ٗنُؽَاِدْر ِمْنُهْم أََحًدا( ]الكهؾ: 

لال تعالى:  ،الحشر ٌكون لجمٌع المخلولاتمن أسماء ٌوم المٌامة، و «ٌوم الجمع»أن -ٖ
َب َوَكذَِلَن أَْوحَ } ٌْ ِتُنِذَر أُمَّ اْلمَُرى َوَمْن َحْولََها َوتُنِذَر ٌَْوَم اْلَجْمعِ اَل َر

ٌَْن لُْرآًنا َعَربًٌِّا لّ نَا إِلَ ٌْ
ذَِلَن }[ ، سمٌت بذلن، ألن هللا ٌجمع فٌه الناس جمٌعاً، كما لال تعالى: 2]الشورى:  {فٌِهِ 

ْجُموعٌ لَّهُ النَّاسُ   [ .ٖٓٔ]هود:  {ٌَْوٌم مَّ

                                                             
 .22ٗ/٘ٔ(:ص1٘ٙٗٔاخرجه الطبري) (ٔ)
 .ٖٓ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٕ)
 .51ٕ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌما: (ٖ)
 .21ٗ/٘ٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .5ٕٗ/ٕالكشاؾ: (٘)
 .1ٕٗٓ/ٙ(:ص1ٕٔٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٙ)
 .ٕٔٗ، والمبسوط فً المراءات العشر:5ٕٗ/ٕانظر: الكشاؾ: (2)



ٔٔ5 
 

 
 آنالمر

ًٌّ َوَسِعٌٌد )  [٘ٓٔ({ ]هود : ٘ٓٔ}ٌَْوَم ٌَؤِْت اَل تََكل ُم نَْفٌس إاِل  بِِإْذنِِه فَِمْنُهْم َشِم
 التفسٌر:

ل  ٌوم ٌؤتً ٌوم المٌامة، ال تتكلم نفس إال بإذن ربها، فمنهم شمً متسحك للعذاب، وسعٌد متفضَّ
 علٌه بالنعٌم.
ٌَؤِْت اَل تََكلَّمُ لوله تعالى:  ٌوم ٌؤتً ذلن الٌوم  ، أي:"[٘ٓٔنَْفٌس إِالَّ بِإِْذنِِه{ ]هود :  }ٌَْوَم 

 .(ٔ)"الرهٌب ال ٌتكلم أحٌد إِال بإِذن هللا تعالى
 .(ٕ)"من ٌتكلم عنده إال بإذنه لال: {،إال بإذنه"}عن سعٌد بن جبٌر، فً لوله:  
 :(ٖ)، وجوه[٘ٓٔبِإِْذنِِه{ ]هود : }ٌَْوَم ٌَؤِْت اَل تََكلَُّم نَْفٌس إِالَّ لوله تعالى:وفً  

 أحدها : ال تشفع إال بإذنه .
 الثانً : ال تتكلم إال بالمؤذون فٌه من حسن الكبلم ألنهم ملجإون إلى ترن المبٌح .

 .الثالث : أن لهم فً المٌامة ولت ٌمنعون فٌه من الكبلم إال بإذنه
فإن للت: كٌؾ ٌوفك بٌن هذا وبٌن لوله تعالى ٌوم تؤتً كل نفس  لال الزمخشري:" 

  ؟تجادل عن نفسها ولوله تعالى هذا ٌوم ال ٌنطمون وال ٌإذن لهم فٌعتذرون
للت: ذلن ٌوم طوٌل له موالؾ ومواطن، ففً بعضها ٌجادلون عن أنفسهم، وفً بعضها 

مون، وفً بعضها: ٌختم على ٌكفون عن الكبلم فبل ٌإذن لهم، وفً بعضها ٌإذن لهم فٌتكل
 .(ٗ)"أفواههم وتتكلم أٌدٌهم وتشهد أرجلهم

 .(٘)بؽٌر ٌاء ،«ٌؤت»:لرئ ٌوم  
ًٌّ َوَسِعٌٌد{ ]هود : لوله تعالى:   ًٌّ  ، أي:"[٘ٓٔ}فَِمْنُهْم َشِم متسحك  فمن أهل المولؾ شم

ل علٌه بالنعٌم للعذاب ، ومنهم سعٌد  .(ٙ)"متفضَّ
الشمً الذي وجبت له النار إلساءته، والسعٌد الذي وجبت له الجنة  لال الزمخشري:"

 .(2)"إلحسانه
ًٌّ َوَسِعٌٌد{ ]هود : لوله تعالى:وفً    ، وجهان:[٘ٓٔ}فَِمْنُهْم َشِم

 .(1)ابن بحرعن  حكاه الماورديأحدهما : محروم ومرزوق ، 
 ، لال لبٌد .(5)الثانً : معذب ومكرم

 ومنهم شمً بالمعٌشة لانعُ              فمنهم سعٌد آخذٌ بنصٌبه
 لوالن : ، «الشماء والسعادة »ثم فً 

حكاه أحدهما : أن هللا تعالى جعل ذلن جزاء على عملهما فؤسعد المطٌع وأشمى العاصً ، 
 .(ٓٔ)ابن بحرعن  الماوردي

 .(ٔٔ)الثانً : أن هللا ابتدأهما بالشماوة والسعادة من ؼٌر جزاء

                                                             
 .ٖٓ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٔ)
 .1ٕٗٓ/ٙ(:صٕٕٓٔٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٕ)
 .ٖٓ٘/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٖ)
 .5ٕٗ/ٕالكشاؾ: (ٗ)
 .5ٕٗ/ٕانظر: الكشاؾ: (٘)
 .ٖٖٕ، والتفسٌر المٌسر:ٖٓ/ٕانظر: صفوة التفاسٌر: (ٙ)
 .5ٕٗ/ٕالكشاؾ: (2)
 .ٗٓ٘/ٕانظر: النكت والعٌون: (1)
 .ٗٓ٘/ٕانظر: النكت والعٌون: (5)
 .ٗٓ٘/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٓٔ)
 .ٗٓ٘/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٔٔ)



ٕٔٓ 
 

عمر ٌا رسول هللا، أرأٌت ما نعمل، فٌه :"عن ابن عمر رضً هللا عنهما، لال روي 
أمٌر ُمبتدأ، أو فٌما لد فُِرَغ منه؟ فمال: "فٌما لد فُِرغ ٌا ابن الخطاب، وكل ُمٌَسٌَّر، أما من كان من 

  .(ٔ)أهل الشماوة فإنه ٌعمل للشماوة" أهل السعادة فإنه ٌعمل للسعادة، وأما من كان من
هاتان من المخبٌات. فمنهم شمً وسعٌد فهم لوم من أهل الكبابر "ابن عباس لال:  عنو

من أهل هذه المبلة ٌعذبهم هللا بالنار ما شاء بذنوبهم ثم ٌؤذن فً الشفاعة لهم فٌشفع لهم المإمنون 
ً فٌخرجون من النار فٌدخلهم الجنة فسماهم أشمٌاء حٌن عذبهم فً النار فمال: فؤما الذٌن شموا فف

 .(ٕ)"النار لهم فٌها زفٌر وشهٌك
ًٌّ َوَسِعٌٌد{ ]هود: "وفً رواٌة لال:  صلى  -[ سؤلُت رسول هللا ٘ٓٔلما نزلت }فَِمْنُهْم َشِم

 .(ٖ)فملت: فعبلم نعمل؟ وساق نحو األولى -هللا علٌه وسلم 
 

 المرآن
ا ال ِذٌَن َشمُوا فَِفً الن اِر لَُهْم فٌَِها َزفٌٌِر   [ٙٓٔ({ ]هود : َٙٓٔوَشِهٌٌك )}فَؤَم 

 التفسٌر:
فؤما الذٌن َشمُوا فً الدنٌا لفساد عمٌدتهم وسوء أعمالهم، فالنار مستمرهم، لهم فٌها من شدة ما هم 

 .فٌه من العذاب إخراج النفس من الصدر زفٌر وشهٌك، وهما أشنع األصوات وألبحها
ا الَِّذٌَن َشمُوا فَِفً لوله تعالى:  فؤما األشمٌاء الذٌن سبمت  ، أي:"[ٙٓٔالنَّاِر{ ]هود : }فَؤَمَّ

 .(ٗ)"لهم الشماوة فإِنهم مستمرون فً نار جهنم
لهم من شدة كربهم }َزفٌٌِر{  ، أي:"[ٙٓٔ}لَُهْم فٌَِها َزفٌٌِر َوَشِهٌٌك{ ]هود : لوله تعالى: 

 .(٘)"وهو إخراج النَّفَس بشدة }َوَشِهٌٌك{ وهو ردُّ النَّفَس بشدة
 ، وجوه:[ٙٓٔ}لَُهْم فٌَِها َزفٌٌِر َوَشِهٌٌك{ ]هود : لوله تعالى:وفً تفسٌر  

 .(ٙ)أحدها : أن الزفٌر الصوت الشدٌد ، والشهٌك الصوت الضعٌؾ ، لاله ابن عباس
الثانً : أن الزفٌر فً الحلك من شدة الحزن ، مؤخوذ من الزفٌر ، والشهٌك فً الصدر ، لاله 

 .(1)العالٌة، وأبو (2)الربٌع بن أنس
الثالث : أن الزفٌر تردد النفس من شدة الحزن ، مؤخوذ من الزفر وهو الحمل على الظهر 
الشدته ، والشهٌك النفس الطوٌل الممتد ، مؤخوذ من لولهم جبل شاهك أي طوٌل ، لاله ابن 

 .(5)عٌسى
 الشاعر : ، لال(ٓٔ). لاله لتادةالرابع : أن الزفٌر أول نهٌك الحمار، والشهٌك آخر نهٌمه

 حتى ٌمال ناهك وما نهك               حشرج فً الجوؾ سحٌبلً أو شهك
 .(ٔٔ)"صوت الكافر فً النار صوت الحمار، أّوله زفٌر وآخره شهٌك لال لتادة:" 
 

                                                             
 .(ٖٕ٘ٔ) الترمذي أخرجه(ٔ)
 . 1ٕ٘ٓ/ٙ(:صٖٕٕٔٔأخرجه ابن ابً حاتم)(ٕ)
 (.1ٔٔ) و( 2ٓٔ" ) السنة"  فً عاصم أبً وابن ،(1٘2ٔٔ) والطبري ،(ٖٔٔٔ) الترمذي أخرجه(ٖ)

 .ضعٌؾ وهو سفٌان بن سلٌمان فٌه: للت. الوجه هذا من ؼرٌب حسن حدٌث هذا: الترمذي ولال
 وأبً حاتم، أبً وابن المنذر، وابن ٌعلى، أبً إلى نسبته وزاد 2٘ٗ/ ٗ"  المنثور الدر"  فً السٌوطً وذكره
 .مردوٌه وابن الشٌخ،

 .ٖٓ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٗ)
 .ٖٓ/ٕصفوة التفاسٌر: (٘)
 .1ٓٗ/٘ٔ(:ص1٘ٙ2ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٙ)
 .1ٓٗ/٘ٔ(:ص1٘ٙ1ٔانظر: تفسٌر الطبري) (2)
 .1ٓٗ/٘ٔ(:ص1٘ٙ5ٔانظر: تفسٌر الطبري) (1)
 .ٗٓ٘/ٕانظر: النكت والعٌون: (5)
 .1ٓٗ/٘ٔ(:ص1٘2ٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٓٔ)
 .1ٓٗ/٘ٔ(:ص1٘2ٓٔأخرجه الطبري) (ٔٔ)



ٕٔٔ 
 

 المرآن
({ 4ٓٔفَع اٌل ِلَما ٌُِرٌُد )}َخاِلِدٌَن فٌَِها َما َداَمِت الس َماَواُت َواْْلَْرُض إاِل  َما َشاَء َربَُّن إِن  َرب َن 

 [4ٓٔ]هود : 
 التفسٌر:

ماكثٌن فً النار أبًدا ما دامت السموات واألرض، فبل ٌنمطع عذابهم وال ٌنتهً، بل هو دابم 
أٌها -مإكَّد، إال ما شاء ربن من إخراج عصاة الموحدٌن بعد مدَّة من مكثهم فً النار. إن ربن 

 فعَّال لما ٌرٌد. -الرسول
، [2ٓٔ}َخاِلِدٌَن فٌَِها َما َداَمِت السََّماَواُت َواأْلَْرُض ِإالَّ َما َشاَء َربَُّن{ ]هود : تعالى:لوله  
ماكثٌن فً النار أبًدا ما دامت السموات واألرض، فبل ٌنمطع عذابهم وال ٌنتهً، بل هو  أي:"

 .(ٔ)"فً النار دابم مإكَّد، إال ما شاء ربن من إخراج عصاة الموحدٌن بعد مدَّة من مكثهم
فؤما الذٌن شموا ففً النار لهم فٌها زفٌر وشهٌك خالدٌن فٌها ما دامت }عن لتادة لوله:  

 .(ٖ)"على ما ولعت به(ٕ)هللا أعلم بتثنٌته {،السماوات واألرض إال ما شاء ربن
 .(ٗ)"ٌعنً: ال ٌموتون {،خالدٌن فٌها:"}عن سعٌد بن جبٌر  
فإن هذه اآلٌة ٌوم نزلت كانوا ٌطمعون فً الخروج  {،إال ما شاء ربن:"}عن السدي  

 .(٘)"فنسختها لوله: خالدٌن فٌها أبدا
، ال ٌموتون، وال هم منها {خالدٌن فٌها ما دامت السموات واألرض"}عن ابن عباس:  

، لال: استثناُء هللا. لال: ٌؤمر النار أن {إال ما شاء ربن}ٌخرجون ما دامت السموات واألرض،
ل: ولال ابن مسعود: لٌؤتٌن على جهنَّم زمان تخِفُك أبوابُها، لٌس فٌها أحد، وذلن بعد ما تؤكلهم. لا

 .(ٙ)"ٌلبثون فٌها أحماًبا
 .(2)"جهنم أسرع الدارٌن عمرانًا وأسرعهما خراًبا"عن الشعبً لال:  

، {خالدٌن فٌها ما دامت السموات واألرض إال ما شاء ربن"}لال ابن زٌد فً لوله: و 
عطاء ؼٌر }، لال: وأخبرنا بالذي ٌشاء ألهل الجنة، فمال: {عطاء ؼٌر مجذوذ}فمرأ حتى بلػ: 

 .(1)"، ولم ٌخبرنا بالذي ٌشاء ألهل النار{مجذوذ
}َخاِلِدٌَن فٌَِها َما َداَمِت السََّماَواُت َواأْلَْرُض إِالَّ َما َشاَء َربَُّن{ ]هود : لوله تعالى:وفً  
 التفسٌر:وجوه من ، [2ٓٔ

أحدها : خالدٌن فٌها ما دامت سماء الدنٌا وأرضها إال ما شاء ربن من الزٌادة علٌها بعد فناء 
 .(ٓٔ)، وذكره الفراء(5)حكاه ابن عٌسى .مدتها

حكاه الثانً : ما دامت سموات اآلخرة وأرضها إال ما شاء ربن من لدر ولوفهم فً المٌامة ، 
 .(ٔٔ)عض المتؤخرٌنالماوردي عن ب

 .(ٕٔ)الدنٌا، لاله ابن لتٌبةعالم مدة لبثهم فً  :الث : ما دامت السموات واألرض ، أيالث
الرابع : خالدٌن فٌها ما دامت السموات واألرض إال ما شاء ربن من أهل التوحٌد أن ٌخرجهم 

                                                             
 .ٖٖٕالمٌسر: التفسٌر (ٔ)
 .22ٗ/ ٗ( بمشٌبة) الدر(ٕ)
 .12ٕٓ/ٙ(:ص2ٖٕٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٖ)
 .1ٕ٘ٓ/ٙ(:ص1ٕٕٔٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٗ)
 .12ٕٓ/ٙ(:ص1ٖٕٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (٘)
 .1ٗٗ/٘ٔ(:ص1٘1ٓٔأخرجه الطبري) (ٙ)
 .1ٗٗ/٘ٔ(:ص1٘1ٔٔأخرجه الطبري) (2)
 .1ٗٗ/٘ٔ(:ص1٘1ٕٔأخرجه الطبري) (1)
 .ٙٓ٘/ٕانظر: النكت والعٌون: (5)
 .1ٕ/ٕانظر: معانً المرآن: (ٓٔ)
 .ٙٓ٘/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٔٔ)
 .ٖ٘انظر: تؤوٌل مشكل المرآن: (ٕٔ)



ٕٕٔ 
 

فٌكونون أشمٌاء فً النار سعداء فً الجنة ، حكاه الضحان ، منها بعد إدخالهم إلٌها ، لاله لتادة
  .(ٔ)ابن عباس عن

إن أناسا  ":  -ملسو هيلع هللا ىلص-وروى ٌزٌد بن أبً حبٌب عن أنس بن مالن لال : لال رسول هللا 
هإالء  :فٌمال ،ٌدخلون جهنم حتى إذا كانوا حمما أدخلوا الجنة فٌمول أهل الجنة من هإالء

  .(ٕ)" الجهنمٌون
 .(ٖ)"مون الجهنمٌونلٌخرجن لوم من أمتى من النار بشفاعتى ٌس وفً رواٌة:"
لٌصٌبن ناسا سفع من النار عموبة بذنوب عملوها ثم ٌدخلهم هللا الجنة  وفً رواٌة:"

 .(ٗ)"بفضل رحمته فٌمال لهم الجهنمٌون
ٌخرج لوم من النار منتنٌن لد محشتهم النار فٌدخلون الجنة برحمة هللا  وفً رواٌة:"

 .(٘)"وشفاعة الشافعٌن فٌسمون الجهنمٌون
ٌدخل لوم النار حتى إذا صاروا فحما أخرجوا فؤدخلوا الجنة فٌمول أهل  رواٌة:"وفً 

 .(ٙ)"الجنة من هإالء فٌمال الجهنمٌون
إن أصحاب الكبابر من موحدى األمم كلها  -ملسو هيلع هللا ىلص  -عن على لال: لال رسول هللا وروي 

منهم جهنم ال تزرق أعٌنهم، وال الذٌن ماتوا على كبابرهم ؼٌر نادمٌن وال تاببٌن، من دخل 
تسود وجوههم، وال ٌمرنون بالشٌاطٌن، وال ٌؽلون بالسبلسل، وال ٌجرعون الحمٌم، وال ٌلبسون 
المطران، حرم هللا أجسادهم على الخلود من أجل التوحٌد، وصورهم على النار من أجل 

عمبٌه، ومنهم من تؤخذه  السجود، فمنهم من تؤخذه النار إلى لدمٌه، ومنهم من تؤخذه النار إلى
النار إلى فخذٌه، ومنهم من تؤخذه النار إلى حجزته، ومنهم من تؤخذه النار إلى عنمه، على لدر 
ذنوبهم وأعمالهم، ومنهم من ٌمكث فٌها شهرا، ثم ٌخرج منها، ومنهم من ٌمكث فٌها سنة ثم 

أن تفنى، فإذا أراد هللا أن ٌخرج منها، ومنهم أطولهم فٌها مكثا بمدر الدنٌا منذ ٌوم خلمت إلى 

ٌخرجهم منها لالت الٌهود والنصارى: ومن فى النار من أهل األدٌان واألوثان لمن فى النار من 
ورسله، فنحن وأنتم الٌوم فى النار سواء، فٌؽضب لهم ؼضبا لم  أهل التوحٌد: آمنتم باهلل وكتبه

والصراط، فٌنبتون فٌها نبات الطراثٌث ٌؽضبه لشىء فٌما مضى، فٌخرجهم إلى عٌن بٌن الجنة 
فى حمٌل السٌل، ثم ٌدخلون الجنة، مكتوب فى جباههم هإالء الجهنمٌون عتماء الرحمن، 
فٌمكثون فى الجنة ما شاء هللا أن ٌمكثوا، ثم ٌسؤلون هللا أن ٌمحو ذلن اإلسم عنهم، فٌبعث هللا 

فٌطبمونها على من بمى فٌها، ٌسمرونها  ملكا فٌمحوه، ثم ٌبعث هللا مبلبكة معهم مسامٌر من نار،
بتلن المسامٌر، فٌنساهم هللا على عرشه، وٌشتؽل عنهم أهل الجنة بنعٌمهم ولذاتهم، وذلن لوله: 

 .(2)"}ربما ٌود الذٌن كفروا لو كانوا مسلمٌن{
لنبً الخامس : إال ما شاء من أهل التوحٌد أن ال ٌدخلهم إلٌها، لاله أبو نضرة ٌروٌه مؤثوراً عن ا

 .(1)-ملسو هيلع هللا ىلص-
أو: عن رجل من أصحاب -ٌعنً الخدري -عن أبً نضرة، عن جابر أو: أبً سعٌد  

هذه اآلٌة تؤتً على "، لال: {إال ما شاء ربن إن ربن فعال لما ٌرٌد}فً لوله:  ،رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص

                                                             
 .12ٗ/٘ٔ(:ص1٘1ٖٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٔ)
( ، والحسٌن المروزى فى زوابده على الزهد البن المبارن 1ٕٕٓٔ، رلم ٕ٘ٔ/ٖأخرجه أٌضا: أحمد )(ٕ)
 ( .٘٘ٔٔ، رلم ٖٙ/ٕ( ، والطبرانى فى األوسط )2ٕٙٔ، رلم 2ٗٗ/ٔ)

 .وللحدٌث أطراؾ أخرى منها: "إنى ألول الناس تنشك األرض عن جمجمتى"
 .(ٖ٘ٔٗ، رلم ٖٗٗٔ/ٕ( ، ولال: حسن صحٌح. وابن ماجه )ٕٓٓٙ، رلم 2ٔ٘/ٗأخرجه الترمذى )(ٖ)
 .(2ٕٓٔ، رلم 2ٕٔٔ/ٙ)( ، والبخارى 1ٖٕٗٔ، رلم ٖٖٔ/ٖأخرجه أحمد )(ٗ)
( : رواه 1ٖٓ/ٓٔ( ، لال الهٌثمى )2ٖٕٔٗرلم  ٕٓٗ/٘( ، وأحمد )5ٔٗ، رلم ٙ٘أخرجه الطٌالسى )ص (٘)

 .أحمد من طرٌمٌن ورجالهما رجال الصحٌح
 .(2ٖٖٓٔ، رلم ٕ٘٘/ٖ( . وأخرجه أٌضا: أحمد )ٖ٘/ٕذكره الحكٌم )(ٙ)
أخرجه أٌضا: ابن الجوزى ، و[1112]كنز العمال  ،لدٌلمىابن أبى حاتم، وابن شاهٌن فى السنة، واأخرجه  (2)

 .(1ٙ٘ٔ، رلم 5ٗٓ/ٕفى العلل المتناهٌة )
 .1ٖٗ/٘ٔ(:ص1٘25ٔانظر: تفسٌر الطبري) (1)



ٕٖٔ 
 

لال: وسمعت أبا مجلز ٌمول:  ،تؤتً علٌه، {خالدٌن فٌها}المرآن كلِّه ٌمول: حٌث كان فً المرآن 
 .(ٔ)"هو جزاإه، فإن شاء هللا تجاَوَز عن عذابه

الذٌن كانوا فً النار حٌن أذن فً الشفاعة لهم فؤخرجهم من النار وأدخلهم  :ٌعنً السادس :
 .(ٕ). لاله ابن عباسالجنة
ً النار حتى إال ما مكثوا ف :ٌمول {،إال ما شاء ربن"}عن الضحان بن مزاحم لوله:  

 .(ٖ)"أدخلوا الجنة
فؤما االستثناءان جمٌعا ففً أهل التوحٌد الذٌن ٌعذبون فً البرانً وهو واد  لال الحسن:" 

ٌعذب الموحدون فٌه ثم ٌشفع فٌهم النبً ملسو هيلع هللا ىلص ثم ٌردون إلى الجنة وٌمول: الذٌن شموا خالدٌن فٌها 
 .(ٗ)"إال الموحدون الذٌن ٌخرجون من البرانً

لال: إنه فً أهل التوحٌد من أهل  {،إال ما شاء ربن"}عن خالد بن مهران لوله: و 
 .(٘)"المبلة

ولع االستثناء على من فً النار من أهل التوحٌد حتى "وروي، عن مماتل بن حٌان لال: 
 .(ٙ)"ٌخرجوا منها

شاء ربن من أنواع إال ما {لهم فٌها زفٌر وشهٌك } :السابع : أن االستثناء راجع إلى لولهم
سّمً ووصؾ ، ثم استؤنؾ  العذاب التً لٌست بزفٌر وال شهٌك مما لم ٌسم ولم ٌوصؾ ومما لد

 .(2)حكاه ابن األنباري {،ما دامت السموات واألرض}
ولكن الذي ٌرٌده  ،لو شاء ربن أن ال ٌخلدهم لفعل :الثامن : أن االستثناء والع على معنى

 .(1)وٌشاإه وٌحكم به تخلٌُدهم
 :(5)وجهان ،وفً تمدٌر خلودهم بمدة السموات واألرض

أحدهما : أنها سموات الدنٌا وأرضها ، ولبن كانت فانٌة فهً عند العرب كالبالٌة على األبد فذكر 

 ذلن على عادتهم وعرفهم كما لال زهٌر :
 وال خالداً إال الجبال الرواسٌا              أال ال أرى على الحوادث بالٌا

 ه الثانً : أنها سموات اآلخرة وأرضها لبمابها على األبد.والوج
 .(ٓٔ)"لكل جنة سماء وأرض لال ابن عباس:" 
 .(ٔٔ)"أما السماء واألرض فسماء الجنة وأرضها لال السدي:" 
تبدل سماء ؼٌر هذه وأرض ؼٌر هذه فما دامت تلن السماء وتلن  لال الحسن:" 
 .(ٕٔ)"األرض
وأولى هذه األلوال فً تؤوٌل هذه اآلٌة بالصواب، الموُل الذي ذكرنا عن  لال الطبري:" 

لتادة والضحان: من أن ذلن استثناء فً أهل التوحٌد من أهل الكبابر أنه ٌدخلهم النار، خالدٌن 
 .(ٖٔ)"فٌها أبًدا إال ما شاَء من تركهم فٌها ألل من ذلن، ثم ٌخرجهم فٌدخلهم الجنة

                                                             
 .1ٖٗ/٘ٔ(:ص1٘25ٔأخرجه الطبري) (ٔ)
 .1ٕٙٓ/ٙ(:صٖٖٕٔٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٕ)
 .12ٕٓ/ٙ(:صٖٕٙٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٖ)
 .1ٕٙٓ/ٙ(:صٖٕٗٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٗ)
 .12ٕٓ/ٙ(:صٖٕ٘ٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (٘)
 .12ٕٓ/ٙتفسٌر ابن ابً حاتم:  (ٙ)
 .ٙٓ٘/ٕانظر: النكت والعٌون: (2)
 .ٙٓ٘/ٕانظر: النكت والعٌون: (1)
 .ٙٓ٘/ٕانظر: النكت والعٌون: (5)
 .1ٕ٘ٓ/ٙ(:ص5ٕٕٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٓٔ)
 .1ٕٙٓ/ٙ(:صٕٖٕٔٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٔٔ)
 .1ٕٙٓ/ٙ(:صٖٕٓٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕٔ)
 .1ٗٗ/٘ٔتفسٌر الطبري: (ٖٔ)



ٕٔٗ 
 

فعَّال  -أٌها الرسول-إن ربن  ، أي:"[2َٓٔربََّن فَعَّاٌل ِلَما ٌُِرٌُد{ ]هود : }إِنَّ لوله تعالى: 
 .(ٔ)"لما ٌرٌد
فعل ما ٌرٌد ٌرحْم وٌعذب كما ٌشاء وٌختار، ال معّمب لحكمه، وال ٌ لال الصابونً:أي:" 
 .(ٕ)"راّد لمضابه
إن ربن فعال } :ٌنتهً المرآن كله إلى هذه اآلٌة :"عن الجرٌدي، سمعت أبا نضرة ٌمول 
 .(ٖ){"لما ٌرٌد
إذا كان ٌوم المٌامة أخذ هللا السماوات السبع واألرضٌن السبع فطهرهن من  ":لال الحسن 

كل لذر ودنس فصٌرهن أرضا بٌضاء فضة نورا تؤلأل فصٌرهن أرضا للجنة والسماوات 
واألرضون الٌوم فً الجنة كالجنة فً الدنٌا فصٌرهن هللا على عرض الجنة وٌضع الجنة علٌها 

ن ٌمٌن العرش فما دامت أرضا للجنة وأهل الشرن خالدٌن وهً الٌوم على أرض زعفرانٌة، ع
 .(ٗ)"فً جهنم ما دامت أرض الجنة

 
 المرآن

ا ال ِذٌَن سُِعُدوا فَِفً اْلَجن ِة َخاِلِدٌَن فٌَِها َما َداَمِت الس َماَواُت َواْْلَْرُض إاِل  َما َشاَء َربُّنَ   َعَطاًء }َوأَم 
ٌَْر َمْجذُوٍذ )  [4ٓٔ({ ]هود : 4َٓٔغ

 التفسٌر:
وأما الذٌن رزلهم هللا السعادة فٌدخلون الجنة خالدٌن فٌها ما دامت السموات واألرض، إال 
الفرٌك الذي شاء هللا تؤخٌره، وهم عصاة الموحدٌن، فإنهم ٌبمون فً النار فترة من الزمن، ثم 

جنة عطاء ؼٌر ٌخرجون منها إلى الجنة بمشٌبة هللا ورحمته، وٌعطً ربن هإالء السعداء فً ال
 ممطوع عنهم.

ا الَِّذٌَن سُِعُدوا فَِفً اْلَجنَّةِ لوله تعالى:  إِالَّ َما  َخاِلِدٌَن فٌَِها َما َداَمِت السََّماَواُت َواأْلَْرضُ  }َوأَمَّ
مستمرون فً الجنة، ال فهم وأما الذٌن رزلهم هللا السعادة  ، أي:"[1َٓٔشاَء َربَُّن{ ]هود : 
حسب مشٌبته تعالى، ولد شاء تعالى  ،، دابمون فٌها دوام السماوات واألرضٌُْخرجون منها أبداً 
 .(٘)"لهم الخلود والدوام

 {،وأما الذٌن سعدوا ففً الجنة خالدٌن فٌها ... إال ما شاء ربن}عن أبً سنان فً لوله:  
  .(ٙ)"ثم أتبعها عطاء ؼٌر مجذوذ ،ومشٌبته خلودهم فٌها

 .(2)"بعد الشماء الذي كانوا فٌه :ٌعنً {،الذٌن سعدواوأما "}عن ابن عباس لوله:  
ا الَِّذٌَن سُِعُدوا فَِفً اْلَجنَّةِ وفً لوله تعالى:   َخاِلِدٌَن فٌَِها َما َداَمِت السََّماَواُت َواأْلَْرضُ  }َوأَمَّ

 ، خمسة وجوه من التفسٌر:[1ٓٔإِالَّ َما َشاَء َربَُّن{ ]هود : 
 .(1)وأرضها إال ما شاء ربن من الزٌادة علٌها فً الخلود فٌهاأحدها : دامت سموات الدنٌا 

 .(5)من مدة ٌوم المٌامة {إال ما شاء ربن}الثانً : 
 .(ٓٔ)من مدة مكثهم فً النار إلى أن ٌخرجوا منها ، لاله الضحان {إال ما شاء ربن}الثالث : 

                                                             
 .ٖٖٕالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٖٓ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٕ)
 .12ٕٓ/ٙ(:ص5ٖٕٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٖ)
 .1ٕٙٓ/ٙ(:صٖٕٔٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٗ)
 .ٖٔ/ٕصفوة التفاسٌر: (٘)
 .11ٕٓ/ٙ(:صٖٕٗٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٙ)
 .12ٕٓ/ٙ(:صٕٓٗٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (2)
 .ٙٓ٘/ٕانظر: النكت والعٌون: (1)
 .ٙٓ٘/ٕانظر: النكت والعٌون: (5)
 .11ٕٓ/ٙ(:صٕٗٗٔٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم ) (ٓٔ)



ٕٔ٘ 
 

أهل الشرن ، وهو ٌشبه لول أهل التوحٌد ، إال ما شاء ربن ٌعنً  :ٌعنً {،خالدٌن فٌها}الرابع : 
 .(ٔ)أبً نضرة
-« إال»ما شاء من عطاء ؼٌر مجذوذ ، فتكون :أي {،خالدٌن فٌها إال ما شاء ربن}الخامس : 

 :(ٕ)كمول الشاعر ،«الواو»بمعنى  -هنا
 لعمر أبٌن إال الفرلدان .             وكلُّ أخٍ مفارلُهُ أخوه

 .(ٖ)والفرلدان :أي
ٌَْر َمْجذُوٍذ{ ]هود : }َعَطاًء لوله تعالى:   .(ٗ)"عطاًء ؼٌر ممطوع عنهم ، أي:"[1َٓٔؼ
 .(٘)"ٌمول: عطاء ؼٌر ممطوع لال ابن عباس:" 
 .(ٙ)"ال ٌنمص منه شًء لال الحسن:" 

 :[1ٓٔ-ٖٓٔفوابد الىٌات:]
 فضل وفضٌلة اإلٌمان باآلخرة. -ٔ
 حتمٌة البعث اآلخر وأنه ال شن فٌه. -ٕ
 والمدر لبل وجود األشمٌاء والسعداء. الشماوة والسعادة مضى بهما المضاء -ٖ
 عجز كل نفس عن الكبلم ٌوم المٌامة حتى ٌإذن لها به. -ٗ
إرادة هللا مطلمة، لو شاء أن ٌخرج أهل النار ألخرجهم منها ولو شاء أن ٌخرج أهل  -٘

 الجنة ألخرجهم إال أنه حكم بما أخبر به وهو العزٌز الحكٌم.
 

 المرآن
ا ٌَْعبُُد َهُإاَلِء َما ٌَْعبُُدوَن إاِل  َكَما ٌَْعبُُد آبَاُإهُْم ِمْن لَْبُل َوإِن ا لَُمَوفُّوهُْم نَِصٌبَُهْم }فاََل تَُن فًِ ِمْرٌٍَة ِمم  
ٌَْر َمْنمُوٍص )  [3ٓٔ({ ]هود : 3َٓٔغ

 التفسٌر:
فً شن من بطبلن ما ٌعبد هإالء المشركون من لومن، ما ٌعبدون من  -أٌها الرسول-فبل تكن 
 مثل ما ٌعبد آباإهم من لبل، وإنا لموفوهم ما وعدناهم تاما ؼٌر منموص. وهذا توجٌه األوثان إال

 لجمٌع األمة، وإن كان لفظه موجًها إلى الرسول صلى هللا علٌه وسلَّم.
ا ٌَْعبُُد َهُإاَلِء{ ]هود : لوله تعالى:  أٌها -فبل تكن  ، أي:"[5ٓٔ}فَبَل تَُن فًِ ِمْرٌٍَة ِممَّ
 .(2)"من بطبلن ما ٌعبد هإالء المشركون من لومنفً شن  -الرسول
ٌمول تعالى ذكره لنبٌه دمحم ملسو هيلع هللا ىلص: فبل تَن فً شن، ٌا دمحم، مما ٌعبد هإالء  لال الطبري:" 

 .(1)"المشركون من لومن من اآللهة واألصنام، أنه ضبلٌل وباطٌل، وأنه باهلل شرنٌ 
ما ٌعبدون من  ، أي:"[5َٓٔكَما ٌَْعبُُد آَباُإهُْم ِمْن لَْبُل{ ]هود :  }َما ٌَْعبُُدوَن إِالَّ لوله تعالى: 

 .(5)"األوثان إال مثل ما ٌعبد آباإهم من لبل
ٌمول: إال كعبادة آبابهم، من لبل عبادتهم لها. ٌُخبر تعالى ذكره أنهم لم  لال الطبري:" 

والتفاًء منهم آثارهم فً عبادتهموها، ال  ٌعبُدوا ما عبدوا من األوثان إال اتباًعا منهم منهاج آبابهم،
ٌَّنوها توجب علٌهم عبادتها  .(ٔ)"عن أمر هللا إٌاهم بذلن، وال بحجة تب

                                                             
 .1ٖٗ/٘ٔ(:ص1٘25ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٔ)
. ٕٓ٘/ ٕ واالستٌعاب ،52ٓ٘ رلم واإلصابة ٕٗ/ ٗٔ األؼانى انظر. جاهلى شاعر: كرب معدى بن عمرو(ٕ)
 2ٖٔ/ ٔ والشنتمرى ٖٕٖ/ ٔ الكتاب فى وهو ،ٕ٘/ ٕ الخزانة أنظر ومعناه، عزوه فى مختلؾ والبٌت -

 .21 المؽنً وشواهد ٖٕٔ واإلنصاؾ 1٘ والمإتلؾ 2ٙٓ والكامل ،ٖٖ/ ٔ والبٌان
 .2ٓ٘/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٖ)
 .ٖٔ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٗ)
 .11ٕٓ/ٙ(:صٕ٘ٗٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (٘)
 .11ٕٓ/ٙ(:صٕٙٗٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٙ)
 .ٖٕٗالتفسٌر المٌسر: (2)
 .5ٔٗ/٘ٔتفسٌر الطبري: (1)
 .ٖٕٗالتفسٌر المٌسر: (5)
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 .(ٕ)"عن لتادة لال: ما ٌعبد هإالء اآللهة إال لٌشفعوا عند هللا 
ٌَْر َمْنمُوٍص{ ]هود : لوله تعالى:  وإنا لموفوهم ما  ، أي:"[5ٓٔ}َوإِنَّا لَُمَوفُّوهُْم نَِصٌبَُهْم َؼ

 .(ٖ)"وعدناهم تاما ؼٌر منموص
 .(ٗ)"نوفٌهم ما ٌصٌبهم من خٌر أو شر :أي لال الزجاج:" 
، {ؼٌر منموص}خٌر أو شر  ٌعنً: حظهم مما وعدتهم أن أوفٌّهموه من لال الطبري:" 

 .(٘)"ٌمول: ال أنمصهم مما وعدتهم، بل أتّمم ذلن لهم على التمام والكمال
، لال: ما ُوِعدوا فٌه من خٌر أو {وإنا لموفُّوهم نصٌبهم ؼٌر منموص"}عن ابن عباس:  
 .(ٙ)"شر

، لال: نصٌبهم من {وإنا لموفوهم نصٌبهم ؼٌر منموص"}لال ابن زٌد فً لوله:  
 .(2)"العذاب
 .(1)"لال: من الرزق {،وإنا لموفوهم نصٌبهم ؼٌر منموص"}عن أبً العالٌة فً لوله:  
 الفوابد:
فهو مناط التكلٌؾ، ومن أعظم النعم والتشرٌؾ، ، لعمل فً اإلسبلمالرفٌعة لبٌان مكانة  -ٔ

ولد امتن هللا به على اإلنسان، ألنه ٌمٌز به بٌن النافع والضار، وٌدرن به التكالٌؾ 
الشرعٌة، وٌتدبر به اآلٌات المرآنٌة، وٌفهم به األحادٌث النبوٌة، وٌجتهد به فً أموره 

ى لئلنسان عنها فً إدران أمور دٌنه ودنٌاه، ولهذا، اعتنى الدنٌوٌة، فهو واسطة ال ؼن
 .اإلسبلم به عناٌة كبرى، نظراً ألهمٌته

من مظاهر تكرٌم اإلسبلم للعمل نعٌه على المملدٌن الذٌن ال ٌُعملون أذهانهم وحذر أن  -ٕ
من التملٌد األعمى والتعصب األصم لنظرٌات واهٌة وآراء زابفة ناشبة عن الخرافات 

 .ءواألهوا

من تمدٌم آرابهم على  والحذر للمذاهب أو األشخاص ، والتعصب ،التملٌد األعمى تجنب -ٖ
 .الكتاب والسنة وما تفرع عنهما من األدلة الشرعٌةفٌ ما ثبت

 
 المرآن

 ًَ ٌْنَا ُموَسى اْلِكتَاَب فَاْختُِلَف فٌِِه َولَْواَل َكِلَمةٌ َسبَمَْت ِمْن َرّبَِن لَمُِض ٌْنَُهْم َوإِن ُهْم لَِفً َشّنٍ }َولَمَْد آتَ بَ
 [ٓٔٔ({ ]هود : ِٓٔٔمْنهُ ُمِرٌٍب )

 التفسٌر:
ولمد آتٌنا موسى الكتاب وهو التوراة، فاختلؾ فٌه لومه، فآمن به جماعة وكفر به آخرون كما 
فعل لومن بالمرآن. ولوال كلمة سبمت من ربن بؤنه ال ٌعجل لخلمه العذاب، لحلَّ بهم فً دنٌاهم 

بٌن ونجاة المإمنٌن. وإن الكفار من الٌهود والمشركٌن لضاء   -أٌها الرسول-هللا بإهبلن المكذِّ
 مرٌب. -من هذا المرآن-لفً شن 
ٌْنَا ُموَسى اْلِكتَاَب فَاْختُِلَؾ فٌِِه{ ]هود : لوله تعالى:  ولمد آتٌنا موسى  ، أي:"[ٓٔٔ}َوَلمَْد آتَ

به جماعة وكفر به آخرون كما فعل لومن  الكتاب وهو التوراة، فاختلؾ فٌه لومه، فآمن
 .(5)"بالمرآن

                                                                                                                                                                               
 .5ٔٗ/٘ٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .11ٕٓ/ٙ(:ص2ٕٗٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕ)
 .ٖٕٗالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .1ٓ/ٖمعانً المرآن: (ٗ)
 .5ٕٗ-5ٔٗ/٘ٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .5ٕٗ/٘ٔ(:ص1٘5٘ٔأخرجه الطبري) (ٙ)
 .5ٕٗ/٘ٔ(:ص1٘55ٔأخرجه الطبري) (2)
 .15ٕٓ/ٙ(:ص5ٕٗٔٔاخرجه ابن ابً حاتم) (1)
 .ٖٕٗالتفسٌر المٌسر: (5)
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ٌمول تعالى ذكره، مسلًٌا نبٌه فً تكذٌب مشركً لومه إٌاه فٌما أتاهم به  لال الطبري:" 
من عند هللا، بفعل بنً إسرابٌل بموسى فٌما أتاهم به من عند هللا. ٌمول له تعالى ذكره: وال 
ٌحزنن، ٌا دمحم، تكذٌب هإالء المشركٌن لن، وامض لما أمرن به ربُّن من تبلٌػ رسالته، فإن 

الء من رّدِ ما جبتهم به علٌن من النصٌحة من فعل ُضربابهم من األمم لبلهم الذي ٌفعل بن هإ
، {ولمد آتٌنا موسى الكتاب}ثم أخبره جل ثناإه بما فعل لوم موسى به فمال: ، وسنَّةٌ من سُنتهم

ٌعنً: التوراة، كما آتٌنان الفرلان، فاختلؾ فً ذلن الكتاب لوُم موسى، فكذّب به بعُضهم وصّدق 
 .(ٔ)"م، كما لد فعل لومن بالفرلان من تصدٌك بعض به، وتكذٌب بعضبه بعضه
 .(ٕ)"لال: التوراة {،آتٌنا موسى الكتاب:"}ن لتادة ع 
 .(ٖ)"ٌعنً: إسرابٌل {،فاختلؾ فٌه"}لوله:  ،عن أبً بن كعب 
نَُهْم{ ]هود : لوله تعالى:  ٌْ ًَ بَ ولوال كلمة  أي:"، [ٓٔٔ}َولَْواَل َكِلَمةٌ َسبََمْت ِمْن َربَِّن لَمُِض

بٌن ونجاة  سبمت من ربن بؤنه ال ٌعجل لخلمه العذاب، لحلَّ بهم فً دنٌاهم لضاء هللا بإهبلن المكذِّ
 .(ٗ)"المإمنٌن
ٌمول تعالى ذكره: ولوال كلمة سبمت، ٌا دمحم، من ربن بؤنه ال ٌعجل على  لال الطبري:" 

ق،  ، خلمه العذاب، ولكن ٌتؤنى حتى ٌبلػ الكتاب أجله لمضً بٌن المكذب منهم به والمصّدِ
 .(٘)"بإهبلن هللا المكذب به منهم، وإنجابه المصدق به

ٌحتمل أن ٌكون المراد بالكلمة ، أنه ال ٌعذب أحدا إال بعدم لٌام الحجة  لال ابن كثٌر:" 
بٌَِن َحتَّى نَْبَعَث َرسُ  [ ٘ٔوال { ]اإلسراء : علٌه ، وإرسال الرسول إلٌه ، كما لال : } َوَما كُنَّا ُمعَذِّ

ى فَاْصِبْر  ؛ فإنه لد لال فً اآلٌة األخرى : } َولَْوال َكِلَمةٌ َسبََمْت ِمْن َربَِّن لََكاَن ِلَزاًما َوأََجٌل ُمَسمًّ
 .(ٙ)"[ٖٓٔ،  5َٕٔعلَى َما ٌَمُولُوَن { ]طه : 

وإن الكفار من الٌهود  ، أي:"[ٓٔٔ}َوإِنَُّهْم لَِفً َشّنٍ ِمْنهُ ُمِرٌٍب{ ]هود : لوله تعالى: 

 .(2)"مرٌب -من هذا المرآن-لفً شن  -أٌها الرسول-والمشركٌن 
، {مرٌب} ٌمول: وإن المكذبٌن به منهم لفً شن من حمٌمته أنه من عند هللا لال الطبري:" 

 .(1)"ٌمول: ٌرٌبهم، فبل ٌدرون أحكٌّ هو أم باطٌل؟ ولكنهم فٌه ممترون
 .(5)"لوي –مما جاءهم به الرسول  -أخبر أن الكافرٌن فً شن  لال ابن كثٌر:" 
 الفوابد:
 تسلٌة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص والتخفٌؾ عنه مما ٌجده من جحود الكافرٌن. -ٔ
 بٌان سبب تؤخر العذاب فً الدنٌا، وهو أن الجزاء فً اآلخرة ال فً الدنٌا. -ٕ
 عز وجل. الجزاء األخروي حتمً ال ٌتخلؾ أبدا إذ به حكم الحك -ٖ
 

 المرآن
ا لٌََُوفٌَِّن ُهْم َربَُّن أَْعَمالَُهْم إِن هُ بَِما ٌَْعَملُوَن َخبٌٌِر )  [ٔٔٔ({ ]هود : ٔٔٔ}َوإِن  كاُلًّ لَم 

 التفسٌر:

                                                             
 .5ٖٗ/٘ٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .15ٕٓ/ٙ(:صٕٔ٘ٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕ)
 .15ٕٓ/ٙ(:صٕٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٖ)
 .ٖٕٗالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .5ٖٗ/٘ٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .ٖٖ٘/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٙ)
 .ٖٕٗالتفسٌر المٌسر: (2)
 .5ٖٗ/٘ٔتفسٌر الطبري: (1)
 .ٖٗ٘/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (5)
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أخبارهم لٌوفٌنهم ربن جزاء  -أٌها الرسول-وإن كل أولبن األلوام المختلفٌن الذٌن ذكرنا لن 
ا فخٌر، وإن شًرا فشر، إن ربن بما ٌعمل هإالء المشركون خبٌر، أعمالهم ٌوم المٌامة، إن خٌرً 
 ال ٌخفى علٌه شًء من عملهم. 

ا لٌََُوفٌَِّنَُّهْم َربَُّن أَْعَمالَُهْم{ ]هود : لوله تعالى:  وإن كل أولبن  ، أي:"[ٔٔٔ}َوإِنَّ كُبلًّ لَمَّ
نهم ربن جزاء أعمالهم ٌوم أخبارهم لٌوفٌ -أٌها الرسول-األلوام المختلفٌن الذٌن ذكرنا لن 
 .(ٔ)"المٌامة، إن خًٌرا فخٌر، وإن شًرا فشر

 .(ٕ)"ٌوفر لهم ربن جزاء أعمالهم :ٌمول ،صلة -هاهنا– {لما}و لال مماتل:" 
وإن جمٌعهم وهللا لٌوفٌنهم ربن أعمالهم من حسن ولبٌح  المعنى: لال الزمخشري:" 

 .(ٖ)"وإٌمان وجحود
إن كبل من األمم التً عددناهم ٌرون جزاء أعمالهم، فكذلن لومن  :أي لال المرطبً:" 
 .(ٗ)"ٌا دمحم

ولرأ عاصم فى رواٌة أبى بكر }وإن ، رأ ابن كثٌر ونافع }وإن{ مخففة }كبل لما{ مخففةل
ولرأ حمزة والكسابى }وإن{ مشددة النون واختلفا فى المٌم من }لما{ ، كبل{ خفٌفة }لما{ مشددة
ولرأ أبو عمرو مثل لراءة الكسابى ولرأ ابن عامر مثل لراءة ، ها الكسابىفشددها حمزة وخفف

 .(٘)ولرأ حفص }وإن{ مشددة النون }لما{ مشددة أٌضا مثل حمزة وابن عامر، حمزة
إن ربن بما ٌعمل هإالء  ، أي:"[ٔٔٔ}إِنَّهُ بَِما ٌَْعَملُوَن َخبٌٌِر{ ]هود : لوله تعالى: 

 .(ٙ)"المشركون خبٌر، ال ٌخفى علٌه شًء من عملهم
 .(2)"أي : علٌم بؤعمالهم جمٌعها ، جلٌلها وحمٌرها ، صؽٌرها وكبٌرها لال ابن كثٌر:" 
ٌمول تعالى ذكره: إن ربن بما ٌعمل هإالء المشركون باهلل من لومن، ٌا  لال الطبري:" 
شًء من عملهم، بل ٌخبُر ذلن كله وٌعلمه وٌحٌط به، حتى ٌجازٌهم  ، ال ٌخفى علٌه{خبٌر}دمحم، 

 .(1)"على جمٌع ذلن جزاءهم
 الفوابد:
 الجزاء األخروي حتمً ال ٌتخلؾ أبدا إذ به حكم الحك عز وجل. -ٔ
 .(5)أي:"العالم العارؾ بما كان وما ٌكون" «:الخبٌر»من اسمابه تعالى: و -ٕ

المطلع على حمٌمته، كموله تعالى: } لال الخطابً:"هو العالم بكنه الشىء، 
ٌَْراً { ]الفرلان: [. ٌمال فبلن بهذا األمر خبٌر؛ وله به خبر، وهو أخبر به 5٘فَاْسؤْل بِِه َخبِ

من فبلن؛ أي: أعلم. إال أن الخبر فً صفة المخلولٌن إنما ٌستعمل فً نوع العلم الذي 
 ون النوع المعلوم ببدابه  العمول.ٌدخلة االختبار، وٌتوصل إلٌه باالمتحان، واالجتهاد، د

سواء فٌما ؼمض من األشٌاء و فٌما لطؾ، وفٌما تجلى به  -سبحانه-وعلم هللا 
منه وظهر. وإنما تختلؾ مدارن علوم اآلدمٌٌن الذٌن ٌتوصلون إلٌها بممدمات من حس، 
ه وبمعاناة من نظر، وفكر؛ ولذلن لٌل لهم: لٌس الخبر كالمعاٌنة، وتعالى هللا عن هذ

 .(ٓٔ)الصفات علوا كبٌرا"

                                                             
 .ٖٕٗ/ٔالتفسٌرالمٌسر: (ٔ)
 .ٖٓٓ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٕ)
 .ٕٖٗ/ٕالكشاؾ: (ٖ)
 .ٗٓٔ/5تفسٌر المرطبً: (ٗ)
 .ٖٓٗ-5ٖٖانظر: السبعة فً المراءات: (٘)
 .ٖٕٗ/ٔالتفسٌرالمٌسر: (ٙ)
 .ٖٗ٘/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (2)
 .55ٗ/٘ٔتفسٌر الطبري: (1)
 .2ٖٔ/ٗجامع األصول: (5)
 .ٖٙشؤن الدعاء: (ٓٔ)
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: "أن الخبر هو العلم بكنه المعلومات على «الخبر»، و«العلم »والفرق بٌن 
 .(ٔ)حمابمها؛ ففٌه معنى زابد على العلم"

 
 المرآن

 [ٕٔٔ({ ]هود : ٕٔٔ}فَاْستَِمْم َكَما أُِمْرَت َوَمْن تَاَب َمعََن َواَل تَْطغَْوا إِن هُ بَِما تَْعَملُوَن بَِصٌٌر )
 التفسٌر:
كما أمرن ربن أنت ومن تاب معن، وال تتجاوزوا ما حدَّه هللا لكم، إن ربَّكم  -أٌها النبً-فاستمم 

 بما تعملون من األعمال كلها بصٌر، ال ٌخفى علٌه شًء منها، وسٌجازٌكم علٌها.
 -أٌها النبً-فاستمم  ، أي:[ٕٔٔ}فَاْستَِمْم َكَما أُِمْرَت َوَمْن تَاَب َمعََن{ ]هود : لوله تعالى: 

 .(ٕ)"كما أمرن ربن أنت ومن تاب معن
ٌؤمر تعالى رسوله وعباده المإمنٌن بالثبات والدوام على االستمامة ،  لال ابن كثٌر:" 

 .(ٖ)"وذلن من أكبر العون على النصر على األعداء ومخالفة األضداد
من الشرن  {معن كما أمرت ومن تاب}فامض ٌا دمحم بالتوحٌد  :ٌعنً لال مماتل:" 

 .(ٗ)"فلٌستمٌموا معن فامضوا على التوحٌد
فاستمم استمامة مثل االستمامة التً أمرت بها على جادة الحك، ؼٌر  لال الزمخشري:" 
وإنما جاز العطؾ علٌه ولم  ،«استمم»معطوؾ على المستتر فً  {ومن تاب معن} ،عادل عنها

ٌإكد بمنفصل لمٌام الفاصل ممامه. والمعنى: فاستمم أنت ولٌستمم من تاب على الكفر وآمن 
 .(٘)"معن

الخطاب للنبً ملسو هيلع هللا ىلص ولؽٌره. ولٌل: له والمراد أمته، لاله السدي.  لال المرطبً:" 
السإال، « سٌن« »السٌن»فتكون «. اطلب اإللامة على الدٌن من هللا واسؤله ذلن {استمم}ولٌل:

استمم أنت وهم، ٌرٌد أصحابه  :أي {،ومن تاب معن...}كما تمول: أستؽفر هللا أطلب الؽفران منه
الذٌن تابوا من الشرن ومن بعده ممن اتبعه من أمته. لال ابن عباس ما نزل على رسول هللا 

 آٌة هً أشد وال أشك من هذه اآلٌة علٌه، ولذلن لال ألصحابه حٌن لالوا له: لمد أسرع إلٌن ملسو هيلع هللا ىلص
الشٌب! فمال:" شٌبتنً هود وأخواتها". ولد تمدم فً أول السورة. وروي عن أبً عبد الرحمن 

ت: ٌا رسول هللا! ٌمول: رأٌت النبً ملسو هيلع هللا ىلص فً المنام فمل« ٕ»السلمً لال سمعت أبا علً السري 
فملت له: ما الذي شٌبن منها؟ لصص  ،«نعم». فمال:(ٙ)«شٌبتنً هود»روي عنن أنن للت:

 .(2)"«{فاستمم كما أمرت}ولكن لوله:  ،األنبٌاء وهبلن األمم! فمال:" ال
االستمرار فً جهة واحدة من ؼٌر أخذ فً جهة الٌمٌن والشمال، " :«االستمامة»و

 . (1)هللافاستمم على امتثال أمر 
وفً صحٌح مسلم عن سفٌان بن عبد هللا الثمفً لال: للت ٌا رسول هللا لل لً فً 

 . (5)«لل آمنت باهلل ثم استمم»اإلسبلم لوال ال أسؤل عنه أحدا بعدن! لال:
دخلت على ابن »وروى الدارمً أبو دمحم فً مسنده عن عثمان بن حاضر األزدي لال: 

 . (ٓٔ)«لٌن بتموى هللا واالستمامة، اتبع وال تبتدععباس فملت أوصنً! فمال: نعم! ع
                                                             

 .2ٗالفروق/ ابو هبلل العسكري: (ٔ)
 .ٖٕٗ/ٔالتفسٌرالمٌسر: (ٕ)
 .ٖٗ٘/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
 .ٖٓٓ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٗ)
 .ٕٖٗ/ٕالكشاؾ: (٘)
 ،52ٕٖ برلم ،ٕٓٗ/ ٘ الوالعة، سورة ومن: باب المرآن، تفسٌر كتاب الترمذي،أصل الحدٌث رواه  (ٙ)

 .ٖٗ برلم ،ٓٗص الترمذي، شمابل مختصر األلبانً وصححه وحسنه،
 .2ٓٔ/5تفسٌر المرطبً: (2)
 .2ٓٔ/5تفسٌر المرطبً: (1)
 .الثمفً هللا عبد بن سفٌان حدٌث من اإلسبلم أوصاؾ جامع باب اإلٌمان، فً" 1ٖح/ ٘ٙ/ ٔ" مسلم رواه(5)
 وضاح وابن( 2٘ٔ/ 5ٖٔ - 1ٖٔ/ٕ/ ٔ) واإلبانة( ٖٕٙ/ ٙٙ - ٘ٙ/ ٕ) الكبلم وذم( ٖ٘/ ٔ) الدارمً(ٓٔ)
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 .(ٔ)"وال تتجاوزوا ما حدَّه هللا لكم ، أي:[ٕٔٔ}َواَل تَْطؽَْوا{ ]هود : لوله تعالى: 
 .(ٕ)"ٌمول وال تعصوا هللا فى التوحٌد فتخلطوه بشن لال مماتل:" 
 .(ٖ)"وال تخرجوا عن حدود هللا لال الزمخشري:" 
ا َطَؽى اْلَماء{  :نهى عن الطؽٌان والطؽٌان مجاوزة الحد، ومنه لال المرطبً:"  }إِنَّا لَمَّ
 .(ٗ)"ال تتجبروا على أحد :ولٌل: أي ،[ٔٔ]الحالة : 
نهى عن الطؽٌان ، وهو البؽً ، فإنه َمصَرعة حتى ولو كان على  لال ابن كثٌر:" 
 .(٘)"مشرن
إن ربَّكم بما تعملون من  ، أي:[ٕٔٔ]هود : }إِنَّهُ بَِما تَْعَملُوَن بَِصٌٌر{ لوله تعالى: 

 .(ٙ)"األعمال كلها بصٌر، ال ٌخفى علٌه شًء منها، وسٌجازٌكم علٌها
 .(2)"عالم فهو مجازٌكم به، فاتموه لال الزمخشري:" 
أعلم تعالى أنه بصٌر بؤعمال العباد ، ال ٌؽفل عن شًء ، وال ٌخفى  لال ابن كثٌر:" 
 .(1)"علٌه شًء
 الفوابد:
 وجوب االستمامة على دٌن هللا تعالى عمٌدة وعبادة وحكما وأدبا. -ٔ
 حرمة الؽلو وتجاوز ما حد هللا تعالى فً شرعه.ولزوم االعتدال فً الدٌن  -ٕ
هذه اآلٌة الكرٌمة رسم لخطة المنهج السلٌم فً فعل العبادات، وذلن باالستمامة أن فً  -ٖ

فً فعلها على الطرٌك المعتدل؛ الذي لٌس فٌه إفراط وال تفرٌط؛ حسب الشرع )كما 
والطؽٌان: مجاوزة الحد بالتشدد والتنطع، وهو  {،وال تطؽوا}أمرت( ثم أكد ذلن بموله: 

بؤن ثبلثة من أصحابه تمالوا فً أعمالهم، حٌث لال أحدهم: أنا  - ملسو هيلع هللا ىلص -الؽلو. ولما علم 
أصوم وال أفطر، ولال اآلخر: أنا أصلً وال أرلد، ولال الثالث: أنا ال أتزوج النساء. 

أما أنا فؤصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رؼب عن سُنَّتً فلٌس : »-ملسو هيلع هللا ىلص  -لال 
 .(5)«منً
 .(ٓٔ) "ٌعنً: المدرن لجمٌع المبصرات "}اْلبَِصٌُر{، ومن أسمابه تعالى:  -ٗ

الذي أحاط بصره بجمٌع المبصرات فً ألطار  :«البصٌر» لال السعدي:"
األرض والسماوات، حتى أخفى ما ٌكون فٌها فٌرى دبٌب النملة السوداء على الصخرة 
الصماء فً اللٌلة الظلماء، وجمٌع أعضابها الباطنة، والظاهرة، وسرٌان الموت فً 

النباتات  أعضابها الدلٌمة، وٌرى سرٌان المٌاه فً أؼصان األشجار، وعرولها وجمٌع
عروق النملة، والنحلة،  (ٔٔ)على اختبلؾ أنواعها، وصؽرها، ودلتها، وٌرى نٌاط

والبعوضة، وأصؽر من ذلن، فسبحان من تحدث العمول فً عظمته، وسعة متعلمات 
صفاته، وكمال عظمته، ولطفه، وخبره بالؽٌب، والشهادة والحاضر، والؽابب، وٌرى 

حركات الجنان، لال تعالى: }الَِّذي ٌََراَن ِحٌَن تَمُوُم خٌانات األعٌن، وتملبات األجفان، و
}ٌَْعلَُم َخابِنَةَ األَْعٌُِن  [ٕٕٓ-1ٕٔ]الشعراء:َوتَمَلُّبََن فًِ السَّاِجِدٌَن إِنَّهُ هَُو السَِّمٌُع اْلعَِلٌُم{

                                                                                                                                                                               

 .(ٕٗٔ/ ٔ) للبؽوي السنة وشرح بنحوه( ٖٙٗ/ ٔ) والمتفمه والفمٌه( ٘ٙ.ص)
 .ٖٕٗ/ٔالتفسٌرالمٌسر: (ٔ)
 .ٖٓٓ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٕ)
 .ٕٖٗ/ٕالكشاؾ: (ٖ)
 .2ٓٔ/5تفسٌر المرطبً: (ٗ)
 .ٖٗ٘/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (٘)
 .ٖٕٗ/ٔالتفسٌرالمٌسر: (ٙ)
 .ٕٖٗ/ٕالكشاؾ: (2)
 .ٖٗ٘/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (1)
 .عنه هللا رضً مالن بن أنس حدٌث من كبلهما ،(ٔٓٗٔ) ومسلم ،(ٖٙٓ٘) البخاري أخرجه (5)
 .1ٕٓ/ٔانظر: شرح العمٌدة الواسطٌة، ابن عثٌمٌن: (ٓٔ)
 .15ٕص) المحٌط الماموس: انظر. المستبطن العرق أي: النٌاط(ٔٔ)
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ُدوُر{ ٍء َشِهٌٌد{ [5ٔ]ؼافر:َوَما تُْخِفً الصُّ ًْ ُ َعَلى ُكّلِ َش أي مطلع،  [5]البروج:}َوَّللاَّ
 .(ٔ)"ومحٌط علمه، وبصره، وسمعه بجمٌع الكابنات

 
 المرآن

ِ ِمْن أَْوِلٌَاَء ثُم  اَل  تُْنَصُروَن }َواَل تَْرَكنُوا إِلَى ال ِذٌَن َظلَُموا فَتََمس كُُم الن اُر َوَما لَكُْم ِمْن ُدوِن ّللا 
 [ٖٔٔ({ ]هود : ٖٔٔ)

 التفسٌر:
الظلمة، فتصٌبكم النار، وما لكم من دون هللا من ناصر ٌنصركم، وال تمٌلوا إلى هإالء الكفار 

 وٌتولى أموركم.
ال تمٌلوا  ، أي:"[ٖٔٔ}َواَل تَْرَكنُوا إَِلى الَِّذٌَن َظلَُموا فَتََمسَّكُُم النَّاُر{ ]هود : لوله تعالى: 

 .(ٕ)"إلى الظلمة من الوالة وؼٌرهم من الفسمة الفجرة فتمسكم نار جهنم
 :ٌعنً {،فتمسكم النار} ،وال تلحموا بهم :ٌمول ،وال تمٌلوا إلى أهل الشرنل:"لال ممات 

 .(ٖ)"فتصٌبكم النار
 .(ٗ)"ال تعتمدوا فً دٌنكم إال على سنتً :أي لال التستري:" 
ٌمول تعالى ذكره: وال تمٌلوا، أٌها الناس، إلى لول هإالء الذٌن كفروا  لال الطبري:" 

 .(٘)"بفعلكم ذلن {فتمسكم النار}باهلل، فتمبلوا منهم وترضوا أعمالهم 
هذا خطاب ألتباع الكفرة أي ال تركنوا إلى المادة والكبراء فً  لال أبو البركات النسفً:" 

 .(ٙ)"ر{ ولٌل الركون إلٌهم الرضا بكفرهمظلمهم وفٌما ٌدعونكم إلٌه }فتمسكم النا
هو المٌل الٌسٌر « الركون»فإن  ،وال تمٌلوا إلٌهم أدنى مٌل لال البٌضاوي:أي:" 

كالتزًٌ بزٌهم وتعظٌم ذكرهم واستدامته. فتمسكم النار بركونكم إلٌهم وإذا كان الركون إلى من 

وجد منه ما ٌسمى ظلما كذلن فما ظنن بالركون إلى الظالمٌن أي الموسومٌن بالظلم، ثم بالمٌل 
آلٌة أبلػ ما ٌتصور فً النهً عن الظلم إلٌهم كل المٌل، ثم بالظلم نفسه واالنهمان فٌه، ولعل ا

والتهدٌد علٌه، وخطاب الرسول ملسو هيلع هللا ىلص ومن معه من المإمنٌن بها للتثبٌت على االستمامة التً هً 
العدل، فإن الزوال عنها بالمٌل إلى أحد طرفً إفراط وتفرٌط فإنه ظلم على نفسه أو ؼٌره بل 

 .(2)"ظلم فً نفسه
، ٌعنً: الركون إلى {وال تركنوا إلى الذٌن ظلموا فتمسكم النار"}ه: ن ابن عباس لولع 
 .(1)"الشرن
 .(5)"ٌمول: ال تلحموا بالشرن، وهو الذي خرجتم منه لال لتادة:" 
. ، ٌمول: ال ترضوا أعمالهم{وال تركنوا إلى الذٌن ظلموا"}عن الربٌع، عن أبً العالٌة:  
 .(ٓٔ)"، الرضى«الركون»ٌمول: 
[ ، 5]سورة الملم: {َودُّوا لَْو تُْدِهُن فٌَُْدِهنُونَ }اإلدهان. ولرأ:  :«الركون» زٌد:"ولال ابن  

لال: تركُن إلٌهم، وال تنكر علٌهم الذي لالوا، ولد لالوا العظٌَم من كفرهم باهلل وكتابه ورسله. 
اإلسبلم، لال: وإنما هذا ألهل الكفر وأهل الشرن ولٌس ألهل اإلسبلم. أما أهل الذنوب من أهل 

                                                             
 .ٖٙ،  ٖ٘: المبٌن الواضح الحك(ٔ)
 .ٕٔ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٕ)
 .ٖٓٓ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٖ)
 .1ٓتفسٌر التستري: (ٗ)
 .ٓٓ٘/٘ٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .11/ٕتفسٌر النسفً: (ٙ)
 .ٔ٘ٔ/ٖتفسٌر البٌضاوي: (2)
 .ٓٓ٘/٘ٔ(:ص1ٕٙٓٔأخرجه الطبري) (1)
 .ٔٓ٘/٘ٔ(:ص1ٙٓ2ٔأخرجه الطبري) (5)
 .ٓٓ٘/٘ٔ(:ص1ٙٓٗٔأخرجه الطبري) (ٓٔ)
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فاهلل أعلم بذنوبهم وأعمالهم. ما ٌنبؽً ألحد أن ٌَُصالح على شًء من معاصً هللا، وال ٌركن إلٌه 
 .(ٔ)"فٌها

، لال: لال ابن عباس: وال تمٌلوا {وال تركنوا إلى الذٌن ظلموا"}عن ابن جرٌج: وروي 
 .(ٕ)"إلى الذٌن ظلموا

تستعٌنوا بالظلمة فتكونوا كؤنكم لد رضٌتم ال  وهذا المول حسن، أي: لال ابن كثٌر:" 
 .(ٖ)" ببالً صنٌعهم
وهو «. أي: ال تطمبنوا» ،له« ؼرٌب المرآن»لال أبو حٌان فً  لال ابن الوزٌر:" 

كُونِ   .(ٗ)"حسٌن. فإنه العرُؾ فً الرُّ
 :ولوله، هو المٌل الٌسٌر :«الركون»فإن  {،وال تركنوا:}وتؤمل لوله  لال الزمخشري:" 

 «. إلى الظالمٌن»: إلى الذٌن وجد منهم الظلم، ولم ٌمل  :أى {،الذٌن ظلمواإلى }
وحكى أن الموفك صلى خلؾ اإلمام فمرأ بهذه اآلٌة فؽشى علٌه، فلما أفاق لٌل له، فمال: 

 . (٘)"هذا فٌمن ركن إلى من ظلم، فكٌؾ بالظالم
  .(ٙ)«ال تركنواجعل هللا الدٌن بٌن الءٌن: وال تطؽوا، و»وعن الحسن رحمه هللا: 

عافانا هللا وإٌان أبا بكر من »ولما خالط الزهري السبلطٌن كتب إلٌه أخ له فً الدٌن: 
الفتن، فمد أصبحت بحال ٌنبؽً لمن عرفن أن ٌدعو لن هللا وٌرحمن: أصبحت شٌخا كبٌرا ولد 

المٌثاق على أثملتن نعم هللا بما فهمن هللا من كتابه وعلمن من سنة نبٌه، ولٌس كذلن أخذ هللا 
ما احتملت:  العلماء، لال هللا سبحانه لتبٌننه للناس وال تكتمونه واعلم أن أٌسر ما ارتكبت وأخؾ

أنن آنست وحشة الظالم، وسهلت سبٌل الؽى بدنون ممن لم ٌإد حما ولم ٌترن باطبل، حٌن أدنان 
ٌصعدون فٌن  اتخذون لطبا تدور علٌن رحى باطلهم، وجسرا ٌعبرون علٌن إلى ببلبهم وسلما

إلى ضبللهم، ٌدخلون الشن بن على العلماء، وٌمتادون بن للو، الجهبلء، فما أٌسر ما عمروا لن 

فً جنب ما خربوا علٌن، وما أكثر ما أخذوا منن فً جنب ما أفسدوا علٌن من دٌنن، فما 
ت ٌإمنن أن تكون ممن لال هللا فٌهم فخلؾ من بعدهم خلؾ أضاعوا الصبلة واتبعوا الشهوا
فسوؾ ٌلمون ؼٌا فإنن تعامل من ال ٌجهل، وٌحفظ علٌن من ال ٌؽفل، فداو دٌنن فمد دخله سمم، 
وهٌا زادن فمد حضر السفر البعٌد، وما ٌخفى على هللا من شًء فً األرض وال فً السماء، 

 . (2)«والسبلم
 . (1)«فً جهنم واد ال ٌسكنه إال المراء الزابرون للملون»ولال سفٌان: 
 . (5)«ما من شًء أبؽض إلى هللا من عالم ٌزور عامبل»وزاعى: وعن األ

 . (ٓٔ)«الذباب على العذرة، أحسن من لارئ على باب هإالء»وعن دمحم ابن مسلمة: 
  .(ٔٔ)«من دعا لظالم بالبماء فمد أحب أن ٌعصى هللا فً أرضه»ولال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص 
الهبلن فً برٌة، هل ٌسمى شربة ماء؟ فمال: عن ظالم أشرؾ على »:ولمد سبل سفٌان 

 .(ٕٔ)«ال، فمٌل له: ٌموت؟ فمال: دعه ٌموت

                                                             
 .ٔٓ٘/٘ٔ(:ص1ٙٓ1ٔأخرجه الطبري) (ٔ)
 .ٔٓ٘/٘ٔ(:ص1ٙٓٙٔأخرجه الطبري) (ٕ)
 .ٖٗ٘/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
 . 1ٖٖ/5، الماسم أبً سنة عن الذب فً والمواصم لعواصما(ٗ)
 .ٖٖٗ/ٕالكشاؾ: (٘)
 .ٖٖٗ/ٕالكشاؾ: (ٙ)
 .ٖٗٗ-ٖٖٗ/ٕالكشاؾ: (2)
 .ٖٗٗ/ٕالكشاؾ:  (1)
 .ٖٗٗ/ٕالكشاؾ:  (5)
 .ٖٗٗ/ٕالكشاؾ:  (ٓٔ)
 أبو وذكره. لوله من الحسن عن عبد بن ٌونس رواٌة من الشعب من والستٌن السادس فً البٌهمً رواه لد(ٔٔ)
 .الثوري سفٌان لول من الحلٌة فً نعٌم
 .ٖٖٗ/ٕالكشاؾ:  (ٕٔ)
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ولو كان معنى الركون فً اللؽة المٌل الٌسٌر مهما ٌكن  لال الشٌخ دمحم رشٌد الرضا:"
نوعه كما زعم الزمخشري ومملدوه، لكان هذا الوعٌد الشدٌد على للٌل منه على للته فً نفسه 

تراد به حمٌمته ؛ ألنه أشد الوعٌد على ما ال ٌستطٌع بشر اتماءه إال بعصمة  مما ال ٌمكن أن
كما سترى فً تفسٌرهم له، أما والحك ما للناه، وهو أن الركون إلى  -تعالى  -خاصة من هللا 

الشخص أو الشًء هو االعتماد علٌه واالستناد إلٌه وجعله ركنا شدٌدا للراكن، فؤجدر بملٌله أن 
به على أكمل البشر إال بالعصمة والتثبٌت الخاص من هللا عز وجل، فكٌؾ ٌنهى ٌتعذر اجتنا

  نوع من الظلم؟ :جمٌع المإمنٌن عن المٌل الٌسٌر إلى من ولع منه أي
لم ٌكن مٌل النفس الطبعً من المإمنٌن إلى أوالدهم وأرحامهم المشركٌن الظالمٌن وال 

ه لٌس من الركون إلٌهم الخاص بالوالٌة لهم البر بهم واإلحسان إلٌهم محظورا علٌهم ؛ ألن
حاطب بن أبً  واالعتماد علٌهم وهو المنهً عنه، وال من المٌل إلٌهم ألجل الظلم. ولما فعل

فعلته التً هً ألرب إلى الوالٌة الحربٌة منها إلى صلة الرحم كما  -رضً هللا عنه  -بلتعة 
نهى فٌها عن والٌة المشركٌن الظالمٌن المماتلٌن  سورة الممتحنة التً -تعالى  -تؤولها، أنزل هللا 

ٌَتََولَُّهْم فَؤُولَبَِن هُُم الظَّاِلُمون{ ]الممتحنة :  -فً الدٌن والمودة فٌها ولال:  وأذن بالبر ، [5}َوَمْن 
:}إِنََّن اَل تَْهِدي َمْن -تعالى  -ما ورد فً الصحٌح من نزول لوله  والمسط لؽٌرهم منهم، وال تنس

على إسبلم عمه أبً طالب الذي كفله فً  -ملسو هيلع هللا ىلص  -فً حرص النبً  ،[ْٙ٘بت{ ]المصص : أَْحبَ 
له  -رضً هللا عنها  -صؽره، وكان ٌحمٌه وٌناضل عنه فً نبوته، واذكر لول السٌدة خدٌجة 

ل فً حدٌث بدء الوحً: " كبل وهللا ال ٌخزٌن هللا أبدا، إنن لتصل الرحم وتمري الضٌؾ وتحم
بل لم تكن الثمة ببعض المشركٌن واالعتماد علٌهم فً أهم األعمال من الركون  الكل " إلخ.

بمشرن من بنً الدٌل  -رضً هللا عنه  -والصدٌك األكبر  -ملسو هيلع هللا ىلص  -المنهً عنه، فمد وثك النبً 
ثبلث، وكان المشركون وابتمناه على الراحلتٌن اللتٌن هاجرا علٌهما لٌوافٌهما بهما فً الؽار بعد 

 .(ٔ)"الظالمون ٌبحثون عنهما، ولد جعلوا لمن ٌدلهم علٌهما لدر دٌتهما
على البناء « تركنوا»و ،بكسر التاء على لؽة تمٌم« فتمسكم« »تركنوا» :ولرئ

 .(ٕ)للمفعول من أركنه
ِ ِمْن أَْوِلٌَاَء ثُمَّ اَل لوله تعالى:  لٌس  ، أي:"[ٖٔٔتُْنَصُروَن{ ]هود : }َوَما لَكُْم ِمْن ُدوِن َّللاَّ
 .(ٖ)"من ٌمنعكم من عذابه ثم ال تجدون من ٌنصركم من ذلن الببلءمن دون هللا لكم 

ثم ال }ال ٌمنعونكم من النار  :ٌمول، من ألرباء ٌمنعونكم :ٌعنً لال مماتل:" 
 .(ٗ)"{تنصرون
ٌمول: فإنكم إن فعلتم ذلن لم ٌنصركم هللا، بل ٌخلٌِّكم من نصرته وٌسلط  لال الطبري:" 

 .(٘)"علٌكم عدّوكم
أي : لٌس لكم من دونه من ولً ٌنمذكم ، وال ناصر ٌخلصكم من  لال ابن كثٌر:" 
 .(ٙ)"عذابه
معناه: وما لكم من دون هللا من أنصار ٌمدرون على منعكم من عذابه،  لال الزمخشري:" 

ال ٌمدر على منعكم منه ؼٌره ثم ال تنصرون ثم ال ٌنصركم هو، ألنه وجب فً حكمته تعذٌبكم 
؟ للت: معناها االستبعاد، ألن النصرة من هللا «ثم»وترن اإلبماء علٌكم. فإن للت: فما معنى 

 .(2)"عذاب والتضاء حكمته لهمستبعدة مع استٌجابهم ال
 الفوابد:

                                                             
 .ٕٗٔ-ٔٗٔ/ٕٔتفسٌر المنار: (ٔ)
 .ٔ٘ٔ/ٖانظر: تفسٌر البٌضاوي: (ٕ)
 .]بتصرؾ[ٕٔ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٖ)
 .ٖٓٓ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٗ)
 .ٓٓ٘/٘ٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .ٖٗ٘/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٙ)
 .ٖٗٗ/ٕالكشاؾ: (2)
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 .حرمة مداهنة المشركٌن أو الرضا بهم أو بعملهم -ٔ
أن الركون إلى الظلمة ال ٌجوز على ما فسره علماء التفسٌر، كابن عباس، وأبً  -ٕ

العالمٌة، فبل ٌجوز المٌل إلٌهم، وال الرضى بؤعمالهم التً تخالؾ كتاب هللا وسنة 
وكذلن ال تجوز مداهنتهم، بل ٌنكر علٌهم ما فعلوه من المنكر بلسانه إذا لدر  ،رسوله

على ذلن، فإن لم ٌمدر أنكره بملبه، كما فً الحدٌث المرفوع أنه لما ذكر الظلمة لال: " 
 .(ٔ)من أنكره فمد سلم، ومن كره فمد برئ، ولكن من رضً وتابع"

لال تعالى: ، العجز عن إلامة الدٌن حرمة اإللامة بٌن أظهر المشركٌن، ال سٌما عند -ٖ
ْنُهْم ٌَتََولَّْوَن الَِّذٌَن ٖٔٔ}َوالَ تَْرَكنُواْ إَِلى الَِّذٌَن َظلَُمواْ{ ]هود:  [، ولال: }تََرى َكِثًٌرا ّمِ

ْنُهْم فَاِسمُوَن{ ]المابدة: 1َٓكفَُرواْ{ ]المابدة:  ولال تعالى:  [.1ٔ[، إلى لوله: }َولَِكنَّ َكثًٌِرا ّمِ
لوله: }َوَكاَن هللاُ َؼفُوًرا  [، إلى52نَّ الَِّذٌَن تََوفَّاهُُم اْلَمآلبَِكةُ َظاِلِمً أَْنفُِسِهْم{ ]النساء: }إِ 

[، لال ابن كثٌر فً الكبلم على هذه اآلٌة، وهذه اآلٌة: عامة فً كل 5َٙرِحًٌما{ ]النساء: 
ا من إلامة الدٌن، من ألام بٌن أظهر المشركٌن، وهو لادر على الهجرة، ولٌس متمكنً 

واآلٌات فً هذا المعنى كثٌرة  .(ٕ)"نص هذه اآلٌةبفهو مرتكب حراًما باإلجماع، و
 ٌعرفها من لرأ المرآن وتدبره.

إن أكثر ما ٌمع فٌه االنحراؾ: الطؽٌان والركون. فإذا وجد الطاؼٌة ووجد الركون إلٌه  -ٗ
هللا الدٌن بٌن الءٌن  جعل»لال: البصري، عن الحسن ، كما روي فمد عم الببلء وطم 

فانظر هذا الفمه العظٌم لدٌن هللا، وانظر كٌؾ ٌفهم ، (ٖ)«وال تطؽوا، وال تركنوا»
 .العلماء الربانٌون دٌن هللا

 
 المرآن

ٌِْل إِن  اْلَحَسنَاِت ٌُْذِهْبَن الس ٌِّئَاِت ذَِلَن ِذكْ  ِ الن َهاِر َوُزلَفًا ِمَن الل  اَلةَ َطَرفًَ َرى ِللذ اِكِرٌَن }َوأَلِِم الص 
 [ٗٔٔ({ ]هود : ٗٔٔ)

 التفسٌر:
على أتّمِ وجه َطَرفًَ النهار فً الصباح والمساء، وفً ساعات من اللٌل.  -أٌها النبً-وأّدِ الصبلة 

إنَّ فِْعَل الخٌرات ٌكّفِر الذنوب السالفة وٌمحو آثارها، واألمر بإلامة الصبلة وبٌان أن الحسنات 
 لمن اتعظ بها وتذكر.ٌذهبن السٌبات، موعظة 

 سبب النزول:
أن رجبل نال من امرأة لبلة، فؤتى النبً صلى  :"عن أبً عثمان النهدي، عن عبد هللا بن مسعود

هللا علٌه وسلم فسؤله عن كفارتها لال: فنزلت: }وألم الصبلة طرفً النهار وزلفا من اللٌل{ ]هود: 
 .(ٗ)"«لمن عمل من أمتً»لال: ٌا رسول هللا هذه لً لال:  ،[ٗٔٔ
جاء رجل إلى النبً ملسو هيلع هللا ىلص فمال إنً أصبت "سفٌان، عن ابن مسعود لال: وفً رواٌة عن  

ألم الصبلة طرفً النهار وزلفا من اللٌل }منها كل شًء إال الجماع ٌعنً من امرأة فؤنزل هللا: 
 .(٘){"تإن الحسنات ٌذهبن السٌبا

بَلةَ َطَرفًَِ النََّهاِر{ ]هود : لوله تعالى:  ألم الصبلة المكتوبة على  ، أي:"[ٗٔٔ}َوأَلِِم الصَّ
 .(ٙ)"تمامها وكمالها أول النهار وآخره

                                                             
 أم حدٌث من( 2ٙٓٗ) و( ٕٕٙٙ) داود وأبو ،(1٘ٗٔ) ومسلم ،ٕٖٔو ٖ٘ٓو ٕٖٓو 5ٕ٘/ ٙ أحمد رواه(ٔ)

 فمد كره فمن وتنكرون، فتعرفون أمراء، علٌكم ٌستعمل إنه: " لال - وسلم علٌه هللا صلى - هللا رسول أن سلمة
 ." صلُّوا ما ال،: " لال نماتلهم؟ أفبل: لالوا ،" وتابع رضً من ولكن سلم، فمد أنكر ومن برىء،

 .ٖٗٗ/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)
 .ٖٖٗ/ٕالكشاؾ:  (ٖ)
 .5ٕٔٓ/ٙ(:ص5ٕٙٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٗ)
 .5ٕٕٓ/ٙ(:ص2ٕٓٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (٘)
 .ٖٔ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٙ)
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  .(ٔ)"فصبلة الصبح باتفاق« الطرؾ األول»لال الماوردي :"وأما  
 :ألوالوأما الطرؾ الثانً ففٌه ثبلثة 

 .(ٗ)، والضحان(ٖ)دمحم بن كعب المرظً، و(ٕ)الظهر والعصر ، لاله مجاهدأحدها:أنه عنى صبلة 
دمحم بن كعب ، وهو مروي عن (ٙ)، ولتادة(٘)الثانً:صبلة العصر وحدها ، لاله الحسن

 أٌضا. (1)والضحان، (2)المرظً
، وهو مروي عن الحسن فً رواٌة (ٓٔ)، وابن زٌد(5)الثالث : صبلة المؽرب ، لاله ابن عباس

 .(ٔٔ)أخرى
، المؽر {زلفًا من اللٌل}بل عنى بطرفً النهار: الظهر، والعصر، وبموله: "لال بعضهم:  

 .(ٕٔ)"ب، والعشاء، والصبح
وأولى هذه األلوال فً ذلن عندي بالصواب، لوُل من لال: "هً صبلة  لال الطبري:" 

على أن  وإنما للنا هو أولى بالصواب إلجماع الجمٌع، المؽرب"، كما ذكرنا عن ابن عباس
صبلة أحد الطرفٌن من ذلن صبلة الفجر، وهً تصلى لبل طلُوع الشمس. فالواجب إذ كان ذلن 
من جمٌعهم إجماًعا، أن تكون صبلةُ الطرؾ اآلخر المؽرب، ألنها تصلى بعد ؼُروب الشمس. 
ولو كان واجبًا أن ٌكون مراًدا بصبلة أحد الطرفٌن لبل ؼروب الشمس، وجب أن ٌكون مراًدا 

طلوعها، وذلن ما ال نعلم لاببل لاله، إال من لال: "عنى بذلن صبلة  ة الطرؾ اآلخر بعدَ بصبل
الظهر والعصر". وذلن لول ال ٌُِخٌُل فساده، ألنهما إلى أن ٌكونا جمٌعًا من صبلة أحد الطرفٌن، 
 ألرُب منهما إلى أن ٌكونا من صبلة طرفً النهار. وذلن أن "الظهر" ال شن أنها تصلَّى بعد
مضً نصؾ النهار فً النصؾ الثانً منه، فمحاٌل أن تكون من طرؾ النهار األول، وهً فً 

 طرفه اآلخر.
فإذا كان ال لابَل من أهل العلم ٌمول: "عنى بصبلة طرؾ النهار األول صبلةً بعد طلوع 

الشمس"، وجب أن ٌكون ؼٌر جابز أن ٌمال: "عنى بصبلة طرؾ النهار اآلخر صبلةً لبل 
 .(ٖٔ)"وإذا كان ذلن كذلن، صح ما للنا فً ذلن من المول، وفسَد ما خالفه ،ؼروبها"
ٌِْل{ ]هود : لوله تعالى:   .(ٗٔ)"وفً ساعات من اللٌل ، أي:"[ٗٔٔ}َوُزَلفًا ِمَن اللَّ
وهً جمع "ُزْلفة"، و"الزلفة"، الساعة، ، ٌعنً: ساعاٍت من اللٌل لال الطبري:" 

سمٌت "المزدلفة " و"جمع " من ذلن، ألنها منزٌل بعد عرفة ولٌل والمنزلة، والمربة، ولٌل: إنما 
 :(٘ٔ)سمٌت بذلن، الزدالؾ آدم من َعَرفة إلى حواء وهً بها، ومنه لول العجاج فً صفة بعٌر

ا وَجفا  ٌُْن ِممَّ ًَّ اللٌَّاِلً ُزلًَفا فَُزلَفَا                 ناجٍ َطَواهُ األَ  (ٙٔ)"َط

                                                             
 .1ٓ٘/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٔ)
 .ٕٓ٘/٘ٔ(:ص1ٙٓ5ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕ)
 .ٕٓ٘/٘ٔ(:ص1ٕٙٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖ)
 .ٖٓ٘/٘ٔ(:ص1ٙٔٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٗ)
 .ٗٓ٘-ٖٓ٘/٘ٔ(:ص1ٕٙٔٔ) -(1ٕٙٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (٘)
 .ٗٓ٘/٘ٔ(:ص1ٕٕٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٙ)
 .ٖٓ٘/٘ٔ(:ص1ٙٔ5ٔانظر: تفسٌر الطبري) (2)
 .ٖٓ٘/٘ٔ(:ص1ٙٔ1ٔانظر: تفسٌر الطبري) (1)
 .ٖٓ٘/٘ٔ(:ص1ٙٔ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (5)
 .ٖٓ٘/٘ٔ(:ص1ٙٔ2ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٓٔ)
 .ٖٓ٘/٘ٔ(:ص1ٙٔٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٔٔ)
 .ٗٓ٘/٘ٔتفسٌر الطبري: (ٕٔ)
 .٘ٓ٘-ٗٓ٘/٘ٔتفسٌر الطبري: (ٖٔ)
 .ٖٕٗالتفسٌر المٌسر: (ٗٔ)
( وجؾ) ،( سما) ،( حمؾ) ،( زلؾ) واللسان ،1ٓٔ: ٔ وسٌبوٌه ،ٖٓٓ: ٔ المرآن مجاز ،1ٗ: دٌوانه(٘ٔ)

 .كثٌر وؼٌرها
 .٘ٓ٘/٘ٔتفسٌر الطبري: (ٙٔ)
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ٌِْل{ ]هود : لوله تعالى:وفً    لوالن: ،[ٗٔٔ}َوُزلَفًا ِمَن اللَّ
 .(ٖ)، وابن زٌد(ٕ)ومجاهد ،(ٔ)أحدهما : صبلة العشاء اآلخرة ، لاله ابن عباس

 .(ٗ)"ٌمول: صبلة العتمة {زلًفا من اللٌل"}ن ابن عباس: ع
 .(٘)"، لال: الساعات من اللٌل صبلة العتمة{وزلًفا من اللٌل"}عن مجاهد، فً لول هللا:  

، لال: العتمة، وما سمعت أحًدا من فمهابنا {وزلفًا من اللٌل"}ابن زٌد فً لوله:  عن
 .(ٙ)"«العتمة»، ما ٌمولون إال «العشاء»ومشاٌخنا، ٌمول 

 .(2)"، لال: العشاء{وزلًفا من اللٌل"}عن الحسن: و 
دمحم ، و(ٔٔ)والضحان، (ٓٔ)، ولتادة(5)، ومجاهد(1)حسنالالثانٌة : صبلة المؽرب والعشاء ، لاله 

 .(ٕٔ)بن كعب المرظً
ألم الصبلة طرفً النهار وزلفًا من "}لال هللا لنبٌه ملسو هيلع هللا ىلص:  :"،-مرفوعا– عن الحسنوروي  
هما ُزْلفَتا اللٌل، المؽرب »: المؽرب، والعشاء، لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص {زلفًا من اللٌل}، لال: {اللٌل

 .(ٖٔ)«"والعشاء
لد بٌّن هللاُ موالٌَت الصبلة فً المرآن، لال:  :"-مرفوعا-وفً رواٌة أخرى عن الحسن 

ٌْلِ } إذا زالت «: دلوكها»[ ، لال: 21]سورة اإلسراء:  {أَلِِم الصَّبلةَ ِلُدلُوِن الشَّْمِس إِلَى َؼَسِك اللَّ
، الؽداة، والعصر {ألم الصبلة طرفً النهار}عن بطن السماء، وكان لها فً األرض فًٌء. ولال: 

هُما زلفتا اللٌل، المؽرب »، المؽرب، والعشاء. لال: فمال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: {وزلفًا من اللٌل}
 .(ٗٔ)«"والعشاء
هه إلى أنه واحٌد، وأنه بمنزلة "الُحلُم"، بضم الزاي والبلم ، «وزلفا»ولرئ:  ، كؤنه وجَّ

 .(٘ٔ) وتسكٌن البلم ، ضم الزاي«َوُزْلًفا»ولرأ بعض المكٌٌن: 
إنَّ فِْعَل الخٌرات ٌكّفِر  ، أي:"[ٗٔٔ}إِنَّ اْلَحَسنَاِت ٌُْذِهْبَن السٌَِّّبَاِت{ ]هود : لوله تعالى: 

 .(ٙٔ)"الذنوب السالفة وٌمحو آثارها
استعٌنوا على السٌبات المدٌمات بالحسنات الحدٌثات. وإنكم لن تجدوا شٌبا  لال الحسن:" 

إن }أذهب بسٌبة لدٌمة من حسنة حدٌثة لال الحسن: وأنا أجد تصدٌك ذلن فً كتاب هللا: 
 .(2ٔ){"الحسنات ٌذهبن السٌبات

 :، وجوه[ٗٔٔ}إِنَّ اْلَحَسَناِت ٌُْذِهْبَن السٌَِّّبَاِت{ ]هود : لوله تعالى:وفً  
 ،(ٕ)ابن عباس، و(ٔ)بن مسعود، وا(1ٔ)عثمان بن عفانأحدها : الصلوات الخمس، لاله 

 .(1)، ومسروق(2)،  وسلمان(ٙ)، ودمحم بن كعب المرظً(٘)الضحان، (ٗ)مجاهدو ،(ٖ)والحسن
                                                             

 .2ٓ٘/٘ٔ(:ص1ٕٙ5ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٔ)
 .2ٓ٘/٘ٔ(:ص1ٕٙٙٔانظر: تفسٌر الطبري)(ٕ)
 .2ٓ٘/٘ٔ(:ص1ٖٖٙٔانظر: تفسٌر الطبري)(ٖ)
 .2ٓ٘/٘ٔ(:ص1ٕٙ5ٔاخرجه الطبري) (ٗ)
 .2ٓ٘/٘ٔ(:ص1ٕٙٙٔاخرجه الطبري) (٘)
 .2ٓ٘/٘ٔ(:ص1ٖٖٙٔاخرجه الطبري) (ٙ)
 .2ٓ٘/٘ٔ(:ص1ٖٙٓٔاخرجه الطبري) (2)
 .2ٓ٘/٘ٔ(:ص1ٖٙٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (1)
 .1ٓ٘/٘ٔ(:ص1ٖٙ2ٔانظر: تفسٌر الطبري) (5)
 .1ٓ٘/٘ٔ(:ص1ٙٗٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٓٔ)
 .5ٓ٘/٘ٔ(:ص1ٙٗٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٔٔ)
 .1ٓ٘/٘ٔ(:ص1ٕٙٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕٔ)
 .1ٓ٘-2ٓ٘/٘ٔ(:ص1ٖٙٙٔأخرجه الطبري) (ٖٔ)
 .1ٓ٘/٘ٔ(:ص1ٙٗٓٔأخرجه الطبري) (ٗٔ)
 .ٙٓ٘/٘ٔانظر: تفسٌر الطبري: (٘ٔ)
 .ٖٕٗالتفسٌر المٌسر: (ٙٔ)
 .5ٕٕٓ/ٙ(:ص2ٕٗٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (2ٔ)
 .ٖٔ٘-ٔٔ٘/٘ٔ(:ص1ٙٙٗٔ )-(1ٕٙٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (1ٔ)
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جعلت الصلوات كفارات لما "عن أبً مالن األشعري لال: لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: وروي  
 .(5){"إن الحسنات ٌذهبن السٌبات}بٌنهن، فإن هللا لال: 

كنت مع سلمان تحت شجرة، فؤخذ ؼصنا من أؼصانها " :عن أبً عثمان النهدي لالو 
ه حتى تحاتَّ ورلُه، ثم لال: هكذا فعل رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، كنت معه تحت شجرة، فؤخذ  ٌابًسا فهزَّ

من أؼصانها ٌابًسا فهزه حتى تحاتَّ ورلُه، ثم لال: أال تسؤلنً لم أفعل هذا ٌا سلمان؟  ؼصنًا
فملت: ولم تفعله؟ فمال: إن المسلم إذا توضؤ فؤحسن الوضوء، ثم صلَّى الصلوات الخمس، تحاتّت 

( ، إلى خطاٌاه كما تحاتَّ هذا الورق. ثم تبل هذه اآلٌة: )ألم الصبلة طرفً النهار وزلًفا من اللٌل
 .(ٓٔ)"آخر اآلٌة

  .(ٔٔ)لاله مجاهد .«سبحان هللا والحمد هلل وال إله إال هللا وهللا أكبر» :الثانً : هً لول
وإن من  :لال {،إن الحسنات ٌذهبن السٌبات"}عطاء بن دٌنار، فً لوله: وروي 
وهن البالٌات  ،«سبحان هللا والحمد هلل وال إله إال هللا وال حول وال لوة إال باهلل»الحسنات لوله: 
 .(ٕٔ)"الصالحات

 .(ٖٔ)الثالث : أن الحسنات الممبولة ٌذهبن السٌبات المؽفورة
 .(ٗٔ)الرابع : أن الثواب الطاعات ٌذهبن عماب المعاصً

من لال فً ذلن: "هن الصلوات الخمس"، لصحة  الصواب فً ذلن، لولُ لال الطبري: " 
َمثَُل الصلوات الخمس َمثَُل نَْهٍر َجاٍر َعلَى »األخبار عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وتواترها عنه أنه لال: 

، وأن ذلن فً سٌاق (٘ٔ)«باِب أَحِدكم، ٌنؽمس فٌه كل ٌوٍم خمس مرات، فماذا ٌُبمٌَن من َدَرنه؟
لصلوات، والوعُد على إلامتها الجزٌَل من الثواب َعمٌبها، أولى من الوعد على أمر هللا بإلامة ا

 .(ٙٔ)"ما لم ٌجر له ذكر من صالحات سابر األعمال، إذا ُخّص بالمصد بذلن بعٌض دون بعض
استعٌنوا على السٌبات المدٌمات بالحسنات الحدٌثات. وإنكم لن تجدوا شٌبا  لال الحسن:" 

إن }سنة حدٌثة لال الحسن: وأنا أجد تصدٌك ذلن فً كتاب هللا: أذهب بسٌبة لدٌمة من ح
 .(2ٔ){"الحسنات ٌذهبن السٌبات

واألمر بإلامة الصبلة وبٌان أن  ، أي:"[ٗٔٔ}ذَِلَن ِذْكَرى ِللذَّاِكِرٌَن{ ]هود : لوله تعالى: 
 .(1ٔ)"الحسنات ٌذهبن السٌبات، موعظة لمن اتعظ بها وتذكر

                                                                                                                                                                               
 .ٔٔ٘/٘ٔ(:1ٙ٘1ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٔ)
 .ٓٔ٘/٘ٔ(:1ٕٙ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕ)
 .ٓٔ٘/٘ٔ(:1ٙ٘ٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖ)
 .ٔٔ٘/٘ٔ(:1ٙ٘ٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٗ)
 .ٓٔ٘/٘ٔ(:1ٙ٘ٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (٘)
 .ٓٔ٘/٘ٔ(:1ٙ٘ٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٙ)
 .ٔٔ٘/٘ٔ(:1ٙ٘5ٔانظر: تفسٌر الطبري) (2)
 .ٔٔ٘/٘ٔ(:1ٙٙٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (1)
 .ٖٔ٘/٘ٔ(:ص1ٙٙ٘ٔأخرجه الطبري) (5)
 .ٗٔ٘/٘ٔ(:ص1ٙٙٙٔاخرجه الطبري) (ٓٔ)
 .٘ٔ٘-ٗٔ٘/٘ٔ(:ص1ٙٙ2ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٔٔ)
 .5ٕٕٓ/ٙ(:ص2ٖٕٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕٔ)
 .5ٓ٘/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٖٔ)
 .5ٓ٘/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٗٔ)
فً رواٌٍة: " مثل الصلوات الخمس مثل نهٍر عظٌٍم بباِب أحِدكم ٌؽتسل فٌه كل ٌوٍم خمس مراٍت، فإنه ال ٌُبمً (٘ٔ)

 .ذلن من َدَرنِه شٌباً "
 .ٖٕٔ - ٖٕٓ/ ٔ والنسابً ،(1ٙ1ٕ) والترمذي ،(2ٙٙ) ومسلم ،(1ٕ٘) البخاريأخرجه 
 .الوسخ: والدرن(. 2ٕٙٔ" ) حبان ابن صحٌح"  فً تخرٌجه تمام وانظر

 .٘ٔ٘/٘ٔتفسٌر الطبري: (ٙٔ)
 .5ٕٕٓ/ٙ(:ص2ٕٗٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (2ٔ)
 .ٖٕٗالتفسٌر المٌسر: (1ٔ)
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ٌمول تعالى ذكره: هذا الذي أوعدت علٌه من الركون إلى الظلم، وتهددت  لال الطبري:" 
فٌه، والذي وعدت فٌه من إلامة الصلوات اللواتً ٌُذهبن السٌبات، تذكرة ذّكرت بها لوًما 
ٌذكُرون وعد هللا، فٌرُجون ثوابه ووعٌده، فٌخافون عمابه، ال من لد طبع على للبه، فبل ٌجٌب 

 .(ٔ)"ًراداعًٌا، وال ٌسمع زاج
هم الذٌن ٌذكرون هللا فً السراء والضراء  :لال {،ذلن ذكرى للذاكرٌن:"}عن الحسن  

 .(ٕ)"والشدة والرخاء والعافٌة والببلء
 ال ٌكون العبد من الذاكرٌن هللا كثٌرا حتى ٌذكر هللا لابما ولاعدا" عن مجاهد لال: 
 .(ٖ)"ومضطجعا
 الفوابد:
الحسنة تمحو السٌبة وفً الحدٌث " الصبلة إلى الصبلة كفارة بٌان سنة هللا تعالى فً أن  -ٔ

 .(ٗ)لما بٌنها ما لم تؽش الكبابر"
األعمال الصالحة: إذا كان العمل صالحاً؛ خالصاً هلل تعالى وحده، موافماً لشرعه، أن  -ٕ

سنة وسنة رسوله ملسو هيلع هللا ىلص وٌؤتً فً مكانه وزمانه الذي حدده الشرع؛ فإنه باتفاق أهل ال
 .والجماعة ٌكفر الذنوب والمعاصً

العبادة هً كل ما أمر هللا عز وجل به أو عظمه أو بٌن فضله، سواٌء أكان على وجه أن  -ٖ
ِ النََّهاِر{ ]هود: [ إلى آخر اآلٌة، ومثل ٗٔٔاإلٌجاب مثل الصبلة }َوأَلِِم الصَّبلةَ َطَرفًِ

َكاةَ{ ]البمرة:إٌتاء الزكاة }َوأَلٌُِموا الصَّبلةَ َوآتُوا  [، أم على وجه االستحباب، مثل ٖٗالزَّ
 المستحبات كلها الممدوحة عند هللا عز وجل، فهذه كلها داخلة فً العبادة.

 
 المرآن

َ اَل ٌُِضٌُع أَْجَر اْلُمْحِسنٌَِن )  [٘ٔٔ({ ]هود : ٘ٔٔ}َواْصبِْر فَِإن  ّللا 
 التفسٌر:
تَْلمى من األذى من مشركً لومن؛ فإن هللا ال ٌضٌع على الصبلة، وعلى ما  -أٌها النبً-واصبر 

 ثواب المحسنٌن فً أعمالهم.
على الصبلة، وعلى ما  -أٌها النبً-واصبر  ، أي:"[٘ٔٔ}َواْصبِْر{ ]هود : لوله تعالى: 

 .(٘)"تَْلمى من األذى من مشركً لومن
ٌمول تعالى ذكره: واصبر، ٌا دمحم، على ما تلمى من مشركً لومن من  لال الطبري:" 

 .(ٙ)"األذى فً هللا والمكروه، رجاَء جزٌل ثواب هللا على ذلن
ٌا دمحم على ما تلمى من األذى. ولٌل: على الصبلة، ونظٌره  "}َواْصبِْر{ لال البؽوي: 

 .(2)["ٕٖٔ-طه ]}وأمر أهلن بالصبلة واصطبر علٌها{ 
ثم كر إلى التذكٌر بالصبر بعد ما جاء بما هو خاتمة للتذكٌر، وهذا  الزمخشري:"لال  

الكرور لفضل خصوصٌة ومزٌة وتنبٌه على مكان الصبر ومحله، كؤنه لال: وعلٌن بما هو أهم 
مما ذكرت به وأحك بالتوصٌة، وهو الصبر على امتثال ما أمرت به واالنتهاء عما نهٌت عنه، 

 .(1)" بهفبل ٌتم شًء منه إال

                                                             
 .٘ٔ٘/٘ٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .5ٖٕٓ/ٙ(:ص2ٕٙٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕ)
 .5ٕٕٓ/ٙ(:ص2ٕ٘ٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٖ)
(ٗ) . 
 .ٖٕٗالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .ٕٙ٘/٘ٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .ٕ٘ٓ/ٗتفسٌر البؽوي: (2)
 .ٖٙٗ/ٕالكشاؾ: (1)
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َ اَل ٌُِضٌُع أَْجَر اْلُمْحِسنٌَِن{ ]هود : لوله تعالى:  فإن هللا ال ٌضٌع  ، أي:"[٘ٔٔ}فَإِنَّ َّللاَّ
 .(ٔ)"ثواب المحسنٌن فً أعمالهم

َ اَل ٌُِضٌُع أَْجَر اْلُمْحِسنٌَِن{ ]هود : لوله تعالى:  فإن هللا ال ٌضٌع  ، أي:"[٘ٔٔ}فَإِنَّ َّللاَّ
 .(ٕ)"ثواب المحسنٌن فً أعمالهم

 .(ٖ)" فً أعمالهم أي:" لال البؽوي: 
فإن هللا ال ٌضٌع ثواَب عمل من أحسن فؤطاع هللا واتبع أمره، فٌذهب به،  لال الطبري:" 

 .(ٗ)"بل ٌَوّفره أحوَج ما ٌكون إلٌه
 .(٘)"المصلٌن :ٌعنً"لال ابن عباس رضً هللا عنهما: 

جاء بما هو مشتمل على االستمامة  {:فإن هللا ال ٌضٌع أجر المحسنٌن} الزمخشري:"لال  
وإلامة الصلوات واالنتهاء عن الطؽٌان والركون إلى الظالمٌن والصبر وؼٌر ذلن من 

 .(ٙ)"الحسنات
ظاهر المعنى، حث على الصبر على هذه الصلوات، فإن هللا ال ٌضٌع  لال السمعانً:" 

 .(2)"أجر المحسنٌن
مكتوب فً الكتاب األول أن الحاسد ال ٌضر بحسده إال نفسه "عن الربٌع بن أنس لال:  

ألن هللا  ،لٌس ضارا من حسد وإن الحاسد ٌنمضه حسده وإن المحسود إذا صبر أنجاه تصبره
 .(1){"واصبر فإن هللا ال ٌضٌع أجر المحسنٌن}ٌمول: 
 الفوابد:
 األعمال.وجوب الصبر واإلحسان وأنهما من أفضل  -ٔ
اإلجتهاد فً التحمك من ممام اإلحسان: فً عبادة هللا واإلحسان إلى خلمه، فٌجتهد، أن  -ٕ

ٌعبد هللا كؤنه ٌشاهده وٌراه، فٌجتهد فً إكمال العمل واتمانه وال ٌزال العبد ٌجاهد نفسه: 

ي لٌتحمك بهذا الممام العالً، حتى ٌموم إٌمانه وٌمٌنه وٌصل فً ذلن إلى حك الٌمٌن ـ الذ
هو أعلى مراتب الٌمٌن، فٌذوق حبلوة الطاعات، وٌجد ثمرة المعامبلت، وهذا هو 
اإلٌمان الكامل وكذلن اإلحسان إلى الخلك ـ بالمول، والفعل والمال والجاه وأنواع 
المنافع، هو من اإلٌمان ومن دواعً اإلٌمان، والجزاء من جنس العمل، فكما أحسن إلى 

، أحسن هللا إلٌه أنواعاً من اإلحسان ومن أفضها: أن ٌموي عباد هللا وأوصل إلٌه من بره
إٌمانه ورؼبته فً فعل الخٌر، والتمرب إلى ربه وإخبلص العمل له وبذلن ٌتحمك العبد 
بالنصح هلل، ولعباده، فإن الدٌن النصٌحة، ومن وفك لئلحسان فً عبادة ربه، واإلحسان 

 فً معاملة الخلك، فمد تحمك نصحه.
ٌَؤُْمُر بِاْلعَْدِل َواإِلْحَساِن َوإٌِتَاء ِذي اْلمُْربَى  }لال تعالى:  -  .[5ٓالنحل، آٌة: {]إِنَّ َّللّاَ 
ٌَْظ َواْلعَافٌَِن َعِن النَّاِس َوَّللّاُ ٌُِحبُّ اْلُمْحِسنٌَِن }ولال تعالى:  - آل {]َواْلَكاِظِمٌَن اْلؽَ

 .[ٖٗٔعمران، آٌة 
َن اْلُمْحِسنٌَِن  إِنَّ َرْحَمَت َّللّاِ لَِرٌبٌ  }ولال تعالى:  -  .[ٙ٘األعراؾ، آٌة: {]ّمِ
 .[٘ٔٔهود، آٌة: {]َواْصبِْر فَإِنَّ َّللّاَ الَ ٌُِضٌُع أَْجَر اْلُمْحِسنٌَِن }ولال تعالى:  -
ْحَساُن  - ْحَساِن إِالَّ اإْلِ  .[ٓٙالرحمن، آٌة: {]ولال تعالى: " َهْل َجَزاء اإْلِ
ْحِسنُونَ  }ولال تعالى:  - الَِّذٌَن هُم مُّ  .[1ٕٔالنحل، آٌة: {]إِنَّ َّللّاَ َمَع الَِّذٌَن اتََّمواْ وَّ

                                                             
 .ٖٕٗالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٖٕٗالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .ٕ٘ٓ/ٗتفسٌر البؽوي: (ٖ)
 .ٕٙ٘/٘ٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .ٕ٘ٓ/ٗتفسٌر البؽوي: (٘)
 .ٖٙٗ/ٕالكشاؾ: (ٙ)
 .2ٙٗ/ٕتفسٌر السمعانً: (2)
 .5ٖٕٓ/ٙ(:ص22ٕٔٔأخرجه ابن أبً حاتم) (1)
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 .(ٔ)فالمحسنون ٌشعرون بمعٌة هللا ٌا له من شعور عظٌم ٌستحمه المحسنون
 

 المرآن
ٌْنَا }فَلَْواَل َكاَن ِمَن اْلمُُروِن ِمْن لَْبِلكُْم أُولُو بَِمٌ ٍة ٌَْنَهْوَن َعِن اْلفََساِد  ْن أَْنَج فًِ اْْلَْرِض إاِل  لَِلٌاًل ِمم 

 [ٙٔٔ({ ]هود : ِٙٔٔمْنُهْم َوات بََع ال ِذٌَن َظلَُموا َما أُتِْرفُوا فٌِِه َوَكانُوا ُمْجِرِمٌَن )
 التفسٌر:

فهبلَّ ُوجد من المرون الماضٌة بماٌا من أهل الخٌر والصبلح، ٌنهون أهل الكفر عن كفرهم، 
اهم هللا بسبب ذلن ِمن وعن الفساد  فً األرض، لم ٌوجد من أولبن األلوام إال للٌل ممن آمن، فنجَّ

عذابه حٌن أخذ الظالمٌن. واتَّبع الذٌن ظلموا أنفسهم ما ُمتِّعوا فٌه من لذات الدنٌا ونعٌمها، وكانوا 
 مجرمٌن ظالمٌن باتباعهم ما تنعموا فٌه، فحكَّ علٌهم العذاب.

 َكاَن ِمَن اْلمُُروِن ِمْن لَْبِلكُْم أُولُو بَِمٌٍَّة ٌَْنَهْوَن َعِن اْلفََساِد فًِ اأْلَْرِض{ }فَلَْوالَ لوله تعالى: 
فهبلَّ ُوجد من المرون الماضٌة بماٌا من أهل الخٌر والصبلح، ٌنهون أهل  ، أي:"[ٙٔٔ]هود : 

 .(ٕ)"الكفر عن كفرهم، وعن الفساد فً األرض
ثبلثة  ،[َٙٔٔكاَن ِمَن اْلمُُروِن ِمْن لَْبِلكُْم أُولُو بَِمٌٍَّة{ ]هود : }فَلَْواَل لوله تعالى:وفً  
 :(ٖ)وجوه

 أحدها : أولو طاعة
 الثانً : أولو تمٌٌز .

 الثالث : أولو حذر من هللا تعالى .
ٌْنَا ِمْنُهْم{ ]هود : لوله تعالى:  ْن أَْنَج لم ٌوجد من أولبن األلوام  ، أي:"[ٙٔٔ}إِالَّ لَِلٌبًل ِممَّ

اهم هللا بسبب ذلن ِمن عذابه حٌن أخذ الظالمٌن، إال للٌل ممن آمن  .(ٗ)"فنجَّ

واتَّبع الذٌن ظلموا  ، أي:"[ٙٔٔ}َواتَّبََع الَِّذٌَن َظلَُموا َما أُتِْرفُوا فٌِِه{ ]هود : لوله تعالى: 
 .(٘)"أنفسهم ما ُمتِّعوا فٌه من لذات الدنٌا ونعٌمها

أي : استمروا على ما هم فٌه من المعاصً والمنكرات ، ولم ٌلتفتوا إلى  ل ابن كثٌر:"لا 
 .(ٙ)"إنكار أولبن ، حتى فََجؤهم العذابُ 

 ، وجهان:}َواتَّبََع الَِّذٌَن َظلَُموا َما أُتِْرفُوا فٌِِه{لوله تعالى:وفً  
 .(2)استدراجاً لهم أحدهما : أنهم اتبعوا على ظلمهم ما أترفوا فٌه من استدامة نعمهم

الثانً : أنهم أخذوا بظلمهم فٌما أترفوا فٌه من نعمهم . والمترؾ : المنعّم . ولال ابن عباس : 
 أترفوا فٌه : معناه انظروا فٌه .

وكانوا مجرمٌن ظالمٌن باتباعهم ما  ، أي:"[ٙٔٔ}َوَكانُوا ُمْجِرِمٌَن{ ]هود : لوله تعالى: 
 .(1)"تنعموا فٌه، فحكَّ علٌهم العذاب

 الفوابد:
 .فً اآلٌة عبرة وموعظة للعصاة من المسلمٌن، ألنهم ال ٌخلون من ظلم أنفسهم -ٔ
عن أبً هرٌرة رضً هللا عنه مرفوعا: "بدأ اإلسبلم ، ؼربة اإلسبلم وفضل الؽرباء -ٕ

 .(5)فطوبً للؽرباء"ؼرٌبا، وسٌعود ؼرٌبا كما بدأ، 

                                                             
 ..1ٖ:خالد عمرو أخبلق، وٖ٘انظر: شجرة اإلٌمان/ (ٔ)
 .ٖٕٗالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .ٓٔ٘/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٖ)
 .ٖٕٗالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .ٖٕٗالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .ٖٔٙ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٙ)
 .ٓٔ٘/ٕانظر: النكت والعٌون: (2)
 .ٖٕٗالتفسٌر المٌسر: (1)
 .(15ٖ/ٕ) وأحمد( ، 51ٖٙ) الفتن: ماجه وابن( ، ٘ٗٔ) اإلٌمان: مسلمرواه  (5)
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لال اإلمام ابن المٌم رحمه هللا فً الكبلم على لوله تعالى: }فلوال كان من المرون من لبلكم 
الؽرباء فً هذا العالم هم "أولو بمٌة ٌنهون عن الفساد فً األرض إال للٌبل ممن أنجٌنا{ . اآلٌة: 

بدأ اإلسبلم ؼرٌبا »ً ملسو هيلع هللا ىلص فً لوله: أهل الصفة المذكورة فً هذه اآلٌة، وهم الذٌن أشار إلٌهم النب
لٌل: وَمن الؽرباء ٌا رسول هللا؟ لال: الذٌن ، (ٔ)«وسٌعود ؼرٌبا كما بدأ فطوبى للؽرباء

  .(ٖ)"(ٕ)«"ٌصلحون إذا فسد الناس
طوبى »وفً حدٌث عبد هللا بن عمرو لال: لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ذات ٌوم ونحن عنده: " 

لؽرباء. لٌل: ومن الؽرباء ٌا رسول هللا؟ لال: ناس صالحون للٌل فً ناس سوء كثٌر، من ل
 .(ٗ)«ٌعصٌهم أكثر ممن ٌطٌعهم

ما ٌزال الناس بخٌر ما وجد بٌنهم أولو الفضل والخٌر ٌؤمرونهم بالمعروؾ وٌنهونهم  -ٖ
 عن الفساد والشر.

 الشهوات وترن الصالحات.الترؾ كثٌرا ما ٌمود إلى اإلجرام على النفس بإتباع  -ٗ
 

 المرآن
 [4ٔٔ({ ]هود : 4ٔٔ}َوَما َكاَن َربَُّن ِلٌُْهِلَن اْلمَُرى بِظُْلٍم َوأَْهلَُها ُمْصِلُحوَن )

 التفسٌر:
لٌهلن لرٌة من المرى وأهلها مصلحون فً األرض، مجتنبون  -أٌها الرسول-وما كان ربن 

 م.للفساد والظلم، وإنما ٌهلكهم بسبب ظلمهم وفساده
أي  ، أي:"[2ٔٔ}َوَما َكاَن َربَُّن ِلٌُْهِلَن اْلمَُرى بِظُْلٍم َوأَْهلَُها ُمْصِلُحوَن{ ]هود : لوله تعالى: 

 .(٘)"ما جرت عادة هللا تعالى أن ٌهلن المرى ظلماً وأهلُها مصلحون فً أعمالهم
 :(ٙ)وفً تفسٌر هذه اآلٌة لوالن 

 تعاطوا اإلنصاؾ فٌما بٌنهم، ولم ٌظلم بعضهم بعضا.أحدهما: أنه ال ٌهلكهم بمجرد الشرن إذا 
 والثانً: أن هللا ال ٌظلم أهل لرٌة فٌهلكهم ببل جناٌة. 

 .(2)"واألول أشهرلال السمعانً: "
إن هللا }كما لال: ، وما كان ربن لٌهلن أحدا وهو ٌظلمه :ٌجوز أن ٌكون لال الزجاج:" 

 –أهل المرى :ومعناه  -وما كان ربن لٌهلن المرى وجابز أن ٌكون معناه:  {،ال ٌظلم الناس شٌبا
 .(1)"بظلم وأهلها ٌتعاطون فٌما بٌنهم بالنصفة

أي: ال ٌهلكهم بشركهم، }وأهلها مصلحون{ فٌما بٌنهم ٌتعاطون اإلنصاؾ  لال البؽوي:" 
وال ٌظلم بعضهم بعضا، وإنما ٌهلكهم إذا تظالموا، ولٌل: ال ٌهلكهم بظلم منه وهم مصلحون فً 

 .(5)"أعمالهم، ولكن ٌهلكهم بكفرهم وركوبهم السٌبات
ُ بهم أَْي: لٌس من سبٌل الكفَّار إذا لصدوا الح لال الواحدي:"  ل َّللاَّ كَّ فً المعاملة أن ٌُنّزِ

بوا ببخس المكٌال بوا باللِّواط ولوم شعٌب عُذِّ  .(ٓٔ)"عذاب االستبصال كموم لوٍط عُذِّ

                                                             
 (.ٕسبك تخرٌجه فً الفابدة) (ٔ)
 من( ٖٕٓٙ ،5ٕٕٙ) والترمذي عمر، ابن حدٌث من( ٙٗٔ) و هرٌرة، أبً حدٌث من( ٘ٗٔ) مسلم أخرجه(ٕ)
 حدٌث من( 512ٖ) و هرٌرة، أبً حدٌث من( 51ٖٙ) ماجه وابن عوؾ، بن وعمرو مسعود ابن حدٌث من
 .مالن بن أنس
 .1ٗٔ/ٖمدارن السالكٌن: (ٖ)
 .(ٕٕٕ/  ٕ) ،( 22ٔ/  ٕ) المسند فً أحمد أخرجه(ٗ)
 .ٕٖ/ٕصفوة التفاسٌر: (٘)
 .2ٙٗ/ٕانظر: تفسٌر السمعانً: (ٙ)
 .2ٙٗ/ٕتفسٌر السمعانً:(2)
 .1ٖ/ٖمعانً المرآن: (1)
 .ٕٙٓ/ٗتفسٌر البؽوي: (5)
 .ٖ٘٘الوجٌز: (ٓٔ)
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فً أعمالهم ؼٌر مسٌبٌن، لكنه  {وأهلها مصلحون} ،بظلم منه لهم {:بظلم} لال الثعلبً:" 
كهم بشركهم وأهلها مصلحون فٌما بٌنهم ٌهلكها بكفرهم وإتٌانهم السٌبات، ولٌل: معناه لم ٌكن لٌهل

 ال ٌتظالمون، وٌتعاطون الحك بٌنهم وإن كانوا مشركٌن، وإنما ٌهلكهم إذا ظلموا
ٌعنً: بؽٌر  {،بظلم}ٌمول: لم ٌكن ربن لٌعذب أهل لرٌة،  لال أبو اللٌث السمرلندي:" 
ما أهلن : »وروي عن ابن عباس أنه لال، ٌعنً: موحدٌن مطٌعٌن {،وأهلها مصلحون}جرم، 

، ٌعنً: لم ٌهلكهم بشركهم وهم مصلحون، ال ٌظلم « هللا لوما إال بعملهم، ولم ٌهلكهم بالشرن
بعضهم بعضا، ألن مكافؤة الشرن النار، ال دونها. وإنما أهلكهم هللا بمعاصٌهم زٌادة على 

الكٌل  شركهم، مثل لوم صالح بعمر النالة، ولوم لوط باألفعال الخبٌثة، ولوم شعٌب بنمصان
والوزن، ولوم فرعون بإٌذابهم موسى وبنً إسرابٌل. وٌمال: وما كان ربن لٌهلن المرى بظلم 
وأهلها مصلحون ٌعنً: وفٌهم من ٌؤمر بالمعروؾ، وٌنهى عن المنكر. ولال: لم ٌكن لٌهلكهم 

 .(ٔ)" وهم ٌتعاطون الحك فٌما بٌنهم، وإن كانوا مجرمٌن
ٌمول تعالى ذكره: وما كان ربن، ٌا دمحم، لٌهلن المرى، التً أهلكها، التً  لال الطبري:" 

لَصَّ علٌن نبؤها، ظُلًما وأهلها مصلحون فً أعمالهم، ؼٌر مسٌبٌن، فٌكون إهبلكه إٌاهم مع 
إصبلحهم فً أعمالهم وطاعتهم ربّهم، ظلًما، ولكنه أهلكها بكفر أهلها باهلل وتمادٌهم فً ؼٌِّهم، 

ولد لٌل: معنى ذلن: لم ٌكن لٌهلكهم بشركهم باهلل. وذلن ، ُرسُلهم، وركوبهم السٌباتوتكذٌبهم 
، فٌما بٌنهم ال ٌتظالمون، ولكنهم ٌتعاَطون الحّك {وأهلها مصلحون}لوله "بظلم" ٌعنً: بشرن 

 .(ٕ)" بٌنهم، وإن كانوا مشركٌن، إنما ٌهلكهم إذا تظالموا
وما كان ربن ٌا دمحم أن ٌهلن المرى التً لص علٌم نبؤها )بظلم(،  :المعنى لال مكً :" 

 وأهلها مصلحون، ولكن أهلكها بكفرها.
ولٌل: المعنى: ما كان هللا لٌهلكهم بظلمهم، أي: بشركهم، وهم مصلحون، ال ٌتظالمون 

؟: }َوِمن بٌنهم، إنما ٌهلكهم إذا جمعوا مع الشرن ؼٌره من الفساد. أال ترى إلى لوله فً لوم لوط
[، ٌرٌد الشرن، فعذبهم باللواط الذي أَافوه إلى شركهم. 21لَْبُل َكانُواْ ٌَْعَملُوَن السٌبات{ ]هود: 

وأخبر هللا عن لوم شعٌب أنه عذبهم لنمصهم الكٌل، وأمسن عن ذكر شركهم، وهذا لول 
 .(ٖ)"ؼرٌب
 الفوابد:
 متى كان أهل المرى صالحٌن فهم آمنون من كل المخاوؾ. -ٔ
بركة الذوات ال تكون إال لمن نص هللا تعالى على إعطابه البركة كاألنبٌاء إن  -ٕ

والمرسلٌن، وأما ؼٌرهم من عباد هللا الصالحٌن فبركتهم بركة عمل، أي: ناشبة عن 
 ومن هذه البركات: ، علمهم وعملهم وإتباعهم ال عن ذواتهم

ن إلٌهم بنٌة صالحة دعاإهم الناس إلى الخٌر، ودعاإهم لهم، ونفعهم الخلك باإلحسا - أ
 ونحو هذا.

ومن آثار بركات أعمالهم ما ٌجلب هللا من الخٌر على األمة بسببهم، وٌدفع من  - ب
النممة والعذاب العام ببركة إصبلحهم ، كما لال تعالى: }وما كان ربن لٌهلن المرى 

 .[2ٔٔهود: ]بظلم وأهلها مصلحون{ 
موبة من هللا سبحانه لنا بسبب تفشً من الؽزو والدمار هو عالمسلمٌن بلد ب أصابأن ما  -ٔ

المنكرات فٌنا مع عدم اإلصبلح، فتحممت فٌنا سنة من سنن هللا الخالدة وهً لوله تعالى: 
ولوله سبحانه:  [2ٔٔ]هود:({ 2ٔٔ}َوَما َكاَن َربَُّن ِلٌُْهِلَن اْلمَُرى بِظُْلٍم َوأَْهلَُها ُمْصِلُحوَن )

ٌِْهْم آٌََاتِنَا َوَما كُنَّا ُمْهِلِكً }َوَما َكاَن َربَُّن ُمْهِلَن اْلمُ  َها َرسُواًل ٌَتْلُو َعلَ َرى َحتَّى ٌَْبَعَث فًِ أُّمِ
المعنى المذكور فً لول عمر بن [، وهو 5٘{]المصص:اْلمَُرى إِالَّ َوأَْهلَُها َظاِلُمونَ 

                                                             
 .2٘ٔ/ٕبحر العلوم: (ٔ)
 .ٖٓ٘/٘ٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .12ٖٗ/٘الهداٌة إلى بلوغ النهاٌة: (ٖ)
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الخطاب رضً هللا عنه فً وصٌته لجٌش سعد بن أبً ولاص رضً هللا عنه عند سٌره 
فارس: "واعلموا أن علٌكم فً مسٌركم حفظة من هللا ٌعلمون ما تفعلون، فاستحٌوا لفتح 

منهم، وال تعملوا بمعاصً هللا وأنتم فً سبٌل هللا، وال تمولوا إن عدونا شر منا فلن 
ٌسلط علٌنا وإن أسؤنا. فرب لوم لد سلط علٌهم شر منهم، كما سلط على بنً إسرابٌل 

ٌَاِر َوَكاَن َوْعًدا َمْفعُواًل )لما عملوا بمساخط هللا الكف ({ ٘ار والمجوس، }فََجاسُوا ِخبَلَل الّدِ
 .(ٔ)، واسؤلوا هللا العون على أنفسكم كما تسؤلونه النصر على عدوكم"[٘]اإلسراء:

: لد تكرر طفرب لوم لد سلط علٌهم شر منه»ولول عمر رضً هللا عنه 
على ممالن األندلس اإلسبلمٌة ولوعه فً األمة اإلسبلمٌة، حٌث تسلط الصلٌبٌون 

فمحوها من الوجود وصارت الٌوم ببلدا صلٌبٌة كافرة، وتسلط التتار )المؽول( الكفار 
على دولة الخبلفة العباسٌة فدمروا مدٌنة بؽداد وذبحوا الخلٌفة العباسً، وتسلط 

 .وأزالوا الخبلفة الصلٌبٌون مرة أخرى على دولة الخبلفة العثمانٌة حتى محوها
 

 المرآن
ةً َواِحَدةً َواَل ٌََزالُوَن ُمْختَِلِفٌَن )  [4ٔٔ({ ]هود : 4ٔٔ}َولَْو َشاَء َربَُّن لََجعََل الن اَس أُم 

 التفسٌر:
ولو شاء ربن لجعل الناس كلهم جماعة واحدة على دٌن واحد وهو دٌن اإلسبلم، ولكنه سبحانه 

 .(ٕ)لن ممتضى حكمته.لم ٌشؤ ذلن، فبل ٌزال الناس مختلفٌن فً أدٌانهم؛ وذ
ةً َواِحَدةً{ ]هود : لوله تعالى:  ولو شاء ربن  ، أي:"[1ٔٔ}َولَْو َشاَء َربَُّن لََجعََل النَّاَس أُمَّ

 .(ٖ)"لجعل الناس كلهم جماعة واحدة على دٌن واحد وهو دٌن اإلسبلم
ةً لوله تعالى:وفً    ، وجهان: [1َٔٔواِحَدةً{ ]هود : }َولَْو َشاَء َربَُّن لََجَعَل النَّاَس أُمَّ

 .(ٗ)أحدهما : على ملة اإلسبلم وحدها ، لاله سعٌد بن جبٌر
 .(٘)الثانً : أهل دٌن واحد ، أهل ضبللة وأهل هدى ، لاله الضحان

 فًال ٌزال الناس مختلفٌن و ، أي:"[1ٔٔ}َواَل ٌََزالُوَن ُمْختَِلِفٌَن{ ]هود : لوله تعالى: 
 .(ٙ)"حكمته وذلن ممتضى، أدٌانهم
أي: وال ٌزال الُخْلُؾ بٌن الناس فً أدٌانهم واعتمادات مللهم ونحلهم  لال ابن كثٌر:" 

 .(2)"ومذاهبهم وآرابهم
ٌََزالُوَن ُمْختَِلِفٌَن )لوله تعالى:وفً    ، ألوال:[5ٔٔ-1ٔٔ(إِالَّ َمْن َرِحَم { ]هود : 5ٔٔ}َواَل 

 ،(5)مجاهد، و(1)الحسنأحدها : مختلفٌن فً األدٌان إال من رحم ربن من أهل الحك، لاله 
 .(ٕٔ)، واألعمش(ٔٔ)، وعكرمة(ٓٔ)وعطاء
 .(ٔ)"والحنٌفٌَّة هُم الذٌن رحم ربُّن" .(ٖٔ)"اختبلؾ الملللال عطاء:"  

                                                             
هذا األثر ال ٌصح عن عمر رضً هللا عنه ، وال نعلم له إسنادا ، وإنما ذكره ابن عبد ربه رحمه هللا فً " (ٔ)

 . ( ببل إسناد2ٔٔ/ ٔالعمد الفرٌد " )
 .ٖٕ٘التفسٌرالمٌسر: (ٕ)
 .ٖٕ٘التفسٌرالمٌسر: (ٖ)
 .5ٖٕٓ/ٙ(:ص25ٕٔٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٗ)
 .5ٖٕٓ/ٙ(:ص21ٕٔٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (٘)
 .ٖٕ٘التفسٌرالمٌسر: (ٙ)
 .ٖٔٙ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (2)
 .5ٖٕٓ/ٙ(:ص1ٕٕٔٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (1)
 . حكاه دون ذكر اإلسناد.5ٖٕٓ/ٙانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم: (5)
 .ٕٖ٘-ٖٔ٘/٘ٔ(:ص122ٓٔٔ(، و)12ٓٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٓٔ)
 .ٖٖ٘/٘ٔ(:ص12ٔٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٔٔ)
 .ٖٖ٘/٘ٔ(:ص12ٔ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕٔ)
 .5ٕٗٓ/ٙ(:ص1ٖٕٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٖٔ)



ٔٗٗ 
 

 .(ٕ)عباسالثانً : مختلفٌن فً الحك والباطل إال من رحم ربن من أهل الطاعة ، لاله ابن 
 .(ٖ)"ال ٌزالون مختلفٌن فً الهوى لال ابن عباس:" 

الثالث : مختلفٌن فً الرزق فهذا ؼنً وهذا فمٌر إال من رحم ربن من أهل المناعة . لاله 
 .(ٗ)الحسن

 .(٘)الرابع : مختلفٌن بالشماء والسعادة إال من رحم ربن بالتوفٌك
 .(ٙ). حكاه الطبري عن بعضهمربن بالجنة مختلفٌن فً المؽفرة والعذاب إال من رحم الخامس:

ٌخلؾ بعضهم بعضاً ، فٌكون من ٌؤتً خلفاً للماضً ألن  :أي ،«مختلفٌن»السادس : أنه معنى 
سوءاً فً كل منهم خلؾ بعضهم بعضاً ، فالتتلوا ومنه لولهم : ما اختلؾ الجدٌدان ، أي جاء هذا 

 .(2)ابن بحر حكاه الماوردي عنبعد ذان ، 
وأولى األلوال فً تؤوٌل ذلن، بالصواب لوُل من لال: معنى ذلن: "وال  الطبري:"لال  

ٌزال الناس مختلفٌن فً أدٌانهم وأهوابهم على أدٌان وملل وأهواء شتى، إال من رحم ربن، فآمن 
، باهلل وصدق رسله، فإنهم ال ٌختلفون فً توحٌد هللا، وتصدٌك رسله، وما جاءهم من عند هللا"

ْت َكِلَمةُ  ذلن أولى بالصواب فً تؤوٌل ذلن، ألن هللا جل ثناإه أتبعوإنما للت  ذلن لوله: }َوتَمَّ
[، ففً ذلن دلٌٌل واضح أن الذي لبله 5َٔٔربَِّن أَلَْمؤَلَنَّ َجَهنََّم ِمَن اْلِجنَِّة َوالنَّاِس أَْجَمِعٌَن{ ]هود : 

وم ٌوجب لهم النار، ولو كان من ذكر خبره عن اختبلؾ الناس، إنما هو خبٌر عن اختبلؾ مذم
 .(1)"خبًرا عن اختبلفهم فً الرزق، لم ٌعمّب ذلن بالخبر عن عمابهم وَعذابهم

 الفوابد:
من مراتب اإلٌمان بالمدر: اإلٌمان بمشٌبة هللا النافذة ولدرته الشاملة وهما ٌجتمعان فٌما  -ٔ

تعالى كونه فهو  كان وما سٌكون، وٌفترلان فً ما لم ٌكن وال هو كابن. فما شاء هللا
[ وما لم 1ٕكابن بمدرته ال محالة }إنما أمره إذا أراد شٌبا أن ٌمول له كن فٌكون{ ]ٌس: 

ٌشؤ هللا تعالى لم ٌكن لعدم مشٌبة هللا تعالى إٌاه لٌس لعدم لدرته علٌه }ولو شاء هللا 
 لجمعهم على الهدى{ ، }ولو شاء ربن لجعل الناس أمة واحدة{ ، }ولو شاء ربن آلمن
من فً األرض كلهم جمٌعا{ ، }أن لو ٌشاء هللا لهدى الناس جمٌعا{ ، }ولو شاء هللا ما 
التتلوا{ ، }ولو شبنا آلتٌنا كل نفس هداها ولكن حك المول منً ألمؤلن جهنم من الجنة 
والناس أجمعٌن{ فالسبب فً عدم وجود الشًء هو عدم مشٌبة هللا تعالى إٌجاده، ال أنه 

 وتمدس وتنزه عن ذلن }وما كان هللا لٌعجزه من شًء فً عجز عنه، تعالى هللا
 [ٗٗالسماوات وال فً األرض إنه كان علٌما لدٌرا{ ]فاطر: 

لم ٌإمن أحد إال ، ٌجب اعتماد أن هللا تعالى مرٌد لجمٌع أعمال العباد، خٌرها وشرها -ٕ
س أمة واحدة{ بمشٌبته، ولم ٌكفر إال بمشٌبته، لال هللا تعالى: }ولو شاء ربن لجعل النا

[، ولو شاء 55[، }ولو شاء ربن آلمن من فً األرض كلهم جمٌعا{ ]ٌونس: 1ٔٔ]هود: 
وكفر الكافرٌن، وإٌمان المإمنٌن، وإلحاد ، سبحانه أن ال ٌعصى ما خلك إبلٌس

الملحدٌن، وتوحٌد الموحدٌن، وطاعة المطٌعٌن، ومعصٌة العاصٌن، كلها بمضاء هللا 
أرادها، وشاءها، ولدرها، ولضاها. وٌرضى سبحانه اإلٌمان ولدره وإرادته ومشٌبته، 

                                                                                                                                                                               
 .ٖٔ٘/٘ٔ(:ص12ٓٓٔأخرجه الطبري) (ٔ)
 .5ٖٕٓ/ٙ(:ص1ٕٓٔٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٕ)
 .5ٖٕٓ/ٙ(:ص1ٕٔٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٖ)
 .ٖٗ٘/٘ٔ(:ص12ٔ5ٔانظر:تفسٌر الطبري) (ٗ)
 .ٔٔ٘/ٕانظر: النكت والعٌون: (٘)
 .ٔٔ٘/ٕ، والنكت والعٌون:ٖٗ٘/٘ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٙ)
 .ٔٔ٘/ٕانظر: النكت والعٌون: (2)
 .ٖ٘٘-ٖٗ٘/٘ٔتفسٌر الطبري: (1)



ٔٗ٘ 
 

والطاعة، وٌسخط الكفر والمعصٌة وال ٌرضاها، لال هللا تعالى: }إن تكفروا فإن هللا 
 .(ٔ)[2ؼنً عنكم وال ٌرضى لعباده الكفر وإن تشكروا ٌرضه لكم{ ]الزمر: 

 
 المرآن

ْت َكِلَمةُ َربَِّن َْلَْمََلَن  َجَهن َم ِمَن اْلِجن ِة َوالن اِس أَْجَمِعٌَن }إاِل  َمْن َرِحَم َربَُّن َوِلذَِلَن َخلَمَُهْم  َوتَم 
 [3ٔٔ({ ]هود : 3ٔٔ)

 التفسٌر:
إال َمن رحم ربن فآمنوا به واتبعوا رسله، فإنهم ال ٌختلفون فً توحٌد هللا وما جاءت به الرسل 

ًٌّ وفرٌك سعٌد، من عند هللا، ولد التضت حكمته سبحانه وتعالى أنه خَ  َلمهم مختلفٌن: فرٌك شم
وكل مٌسر لما ُخِلك له. وبهذا ٌتحمك وعد ربن فً لضابه ولدره: أنه سبحانه سٌمؤل جهنم من 

 الجن واإلنس الذٌن اتبعوا إبلٌس وجنده ولم ٌهتدوا لئلٌمان.
منوا به واتبعوا إال َمن رحم ربن فآ ، أي:"[5ٔٔ}إِالَّ َمْن َرِحَم َربَُّن{ ]هود : لوله تعالى: 

 .(ٕ)"رسله، فإنهم ال ٌختلفون فً توحٌد هللا وما جاءت به الرسل من عند هللا
أي : إال المرحومٌن من أتباع الرسل ، الذٌن تمسكوا بما أمروا به من  لال ابن كثٌر:" 
أخبرتهم به رسل هللا إلٌهم ، ولم ٌزل ذلن دأبهم ، حتى كان النبً ملسو هيلع هللا ىلص األمً خاتم الرسل  ،الدٌن 

واألنبٌاء ، فاتبعوه وصدلوه ، ونصروه ووازروه ، ففازوا بسعادة الدنٌا واآلخرة ؛ ألنهم الفرلة 
عضها بعضا : "إن الناجٌة ، كما جاء فً الحدٌث المروي فً المسانٌد والسنن، من طرق ٌشد ب

إحدى وسبعٌن فرلة ، وإن النصارى افترلوا على ثنتٌن وسبعٌن فرلة ،  الٌهود افترلت على
وستفترق أمتً على ثبلث وسبعٌن فرلة ، كلها فً النار إال فرلة واحدة". لالوا : ومن هم ٌا 

 .(ٗ) "(ٖ)«ما أنا علٌه وأصحابً»رسول هللا ؟ لال : 

خلمهم لتكون العالبة اختبلفهم ما بٌن  ، أي:"[5َٔٔلمَُهْم{ ]هود : }َوِلذَِلَن خَ لوله تعالى: 
 .(٘)"شمً وسعٌد
 ، أربعة وجوه:[5ٔٔ}َوِلذَِلَن َخَلمَُهْم{ ]هود : لوله تعالى:وفً  

 .(2)وعطاء ،(ٙ)أحدها : لبلختبلؾ خلمهم ، لاله الحسن
 .(ٔٔ)، ولتادة(ٓٔ)، والضحان(5)مجاهد، و(1)ابن عباسالثانً : للرحمة خلمهم ، لاله 

 .(ٕٔ)"للرحمة خلمهم ولم ٌخلمهم للعذاب لال ابن عباس:" 
 .(ٖٔ)"أهل الحّك ومن اتبعه لرحمته ولال عكرمة:" 

                                                             
 .ٕٔ٘، ابن العطاإ:واالنتماد الشن من الخالص االعتمادانظر:  (ٔ)
 .ٖٕ٘التفسٌر المٌسر:  (ٕ)
 ولكنه. ٕٙ/٘(( ٕٔٗٙ)) ح األمة هذه افتراق فً جاء ما باب اإلٌمان، كتاب فً ضعٌؾ بسند الترمذي رواه(ٖ)

. ٘-ٗ/٘(( 52٘ٗ-5ٙ٘ٗ)) ح السنة شرح باب السنة كتاب داود، أبً فً كما صحٌحه أخرى برواٌات ورد
 فً والحاكم ،ٕٓٔ/ٗ المسند فً وأحمد. ٕٖٔٔ/٘(( 55ٖٔ)) ح األمم افتراق باب الفتن، كتاب فً ماجه وابن

 .(ٕٗٓ ،ٖٕٓ)) رلم الصحٌحة األحادٌث سلسلة فً طرله األلبانً وتتبع. 1ٕٔ/ٔ المستدرن
 .ٕٖٙ-ٖٔٙ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٗ)
 .ٕٖ/ٕصفوة التفاسٌر: (٘)
، وتفسٌر ابن ابً ٖٙ٘-ٖ٘٘/٘ٔ(:ص12ٕ٘ٔ )-(12ٕٓٔانظر: تفسٌر البطبري) (ٙ)

 .5ٕٙٓ/ٙ(:ص51ٕٔٔحاتم)
 .ٔٔ٘/ٕانظر: النكت والعٌون: (2)
 ، .5ٕ٘ٓ/ٙ(:ص5ٕٔٔٔانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (1)
 .5ٕ٘ٓ/ٙ(:ص5ٕٗٔٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (5)
 .2ٖ٘/٘ٔ(:ص12ٖٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٓٔ)
 .2ٖ٘/٘ٔ(:ص12ٖ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٔٔ)
 . 2ٖ٘/٘ٔ(:ص12ٖ1ٔأخرجه الطبري)(ٕٔ)
 . 2ٖ٘/٘ٔ(:ص12ٖ2ٔأخرجه الطبري)(ٖٔ)



ٔٗٙ 
 

أن رجلٌن اختصما إلٌه فؤكثرا فمال طاوس :"عن ابن أبً نجٌح، عن طاوس روي  
وال } :هللا ٌمولاختلفتما وأكثرتما لال أحد الرجلٌن لذلن خلمنا فمال طاوس كذبت لال: ألٌس 

لال: لم ٌخلمهم لٌختلفوا، ولكن خلمهم للجماعة  {،ولذلن خلمهم ٌزالون مختلفٌن إال من رحم ربن
 .(ٔ)"والرحمة
 .(ٕ)"خلك أهل رحمته أال ٌختلفوا ولال عمر بن عبدالعزٌز:" 

 .(ٗ)، واختاره الطبري(ٖ)الثالث : للشماء والسعادة خلمهم ، لاله ابن عباس
خلمهم فرلتٌن فرٌما ٌرحم فبل ٌختلؾ وفرٌما ال ٌرحم ٌختلؾ وذلن  عباس:"لال ابن  

ًٌّ َوَسِعٌد{ لوله: } فَِمْنُهْم َشِم
(٘)"(ٙ). 

 .(2)الحسنالرابع : للجنة والنار خلمهم ، لاله 
وال ٌزالون مختلفٌن إال من رحم ربن }للت للحسن: "عن منصور بن عبد الرحمن لال:  

 .(1)"وخلك هإالء لرحمته وهإالء للعذاب ،لال: خلك هإالء لجنته، وهإالء للنار {،ولذلن خلمهم
 .(1)"للعذاب
 .(5)"خلك أهل رحمته للجنة لببل ٌختلفوا وخلك أهل االختبلؾ لناره وعن الحسن أٌضا:" 
 .(5)"لناره

فمال: خلمهم لٌكون فرٌك فً الجنة، وفرٌك  ،سؤلت مالكا عن هذه اآلٌة"لال األشهب:  
 .(ٓٔ)"فً السعٌر
لوُل من لال: ولبلختبلؾ بالشماء والسعادة خلمهم، ألن هللا جل  الطبري:الصواب"لال  

ذكره ذكر صنفٌن من خلمه: أحدهما أهل اختبلؾ وباطل، واآلخر أهل حك، ثم عمَّب ذلن بموله: 
، صفة الصنفٌن، فؤخبر عن كل فرٌك منهما أنه  {ولذلن خلمهم}، فعّم بموله: {ولذلن خلمهم}

 .(ٔٔ)"له مٌَسَّر لما خلك

ْت َكِلَمةُ َربَِّن أَلَْمؤَلَنَّ َجَهنََّم ِمَن اْلِجنَِّة َوالنَّاِس أَْجَمِعٌَن{ ]هود : لوله تعالى:  ، [5ٔٔ}َوتَمَّ
 .(ٕٔ)"تمَّ أمر هللا ونفذ لضاإه بؤن ٌمؤل جهنم من الجّن واإِلنس من الكفرة الفجرة جمٌعا أي:"
 الفوابد:
 االتفاق رحمة والخبلؾ عذاب. -ٖ
ألمؤلن جهنم من الجنة  لال تعالى:}كفرة الجن ٌدخلون النار كما ٌدخلها كفرة اإلنس،  -ٗ

 {وما خلمت الجن واإلنس إال لٌعبدون} ،فالجن مكلفون كاإلنس{، والناس أجمعٌن
 [ .ٙ٘]الذارٌات: 

 :(ٖٔ)لولوع المعاصً والكفر حكم كثٌرة منهاأن  -٘
وال ٌزالون مختلفٌن }لال هللا تعالى: إتمام كلمة هللا تعالى حٌث وعد النار أن ٌمؤلها - أ

* إال من رحم ربن ولذلن خلمهم وتمت كلمة ربن ألمؤلن جهنم من الجنة والناس 
 .[5ٔٔـ  1ٔٔهود: ]أجمعٌن" 

                                                             
 .5ٕ٘ٓ/ٙ(:ص5ٖٕٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔ)
 .5ٕ٘ٓ/ٙ(:ص5ٕٙٔٔاخرجه ابن ابً حاتم) (ٕ)
 .5ٕ٘ٓ/ٙ(:ص5ٕٕٔٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٖ)
 .2ٖ٘/٘ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٗ)
 .[٘ٓٔ]هود : (٘)
 .5ٕ٘ٓ/ٙ(:ص5ٕٕٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٙ)
 .5ٕ٘ٓ/ٙ(:ص5ٕ٘ٔٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (2)
 .5ٕ٘ٓ/ٙ(:ص5ٕ٘ٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (1)
 .5ٕ٘ٓ/ٙ(:ص52ٕٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (5)
 .5ٗٔ/٘الكشؾ والبٌان: (ٓٔ)
 .2ٖ٘/٘ٔتفسٌر الطبري: (ٔٔ)
 .ٕٖ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٕٔ)
 .2ٓٔ-5٘ٔ/ ٔ، البن عثٌمٌنالثمٌن المجموعانظر:  (ٖٔ)
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ظهور حكمة هللا تعالى ولدرته حٌث لسم العباد إلى لسمٌن طابع وعاصً، فإن هذا  - ب
هل هم أهلها، والمعصٌة لها التمسٌم ٌتبٌن به حكمة هللا عز وجل فإن الطاعة لها أ

ولال [، ٕٗٔاألنعام: ] {هللا أعلم حٌث ٌجعل رسالته}أهل هم أهلها لال تعالى: 
، فهإالء أهل الطاعة [،2ٔدمحم: {]والذٌن اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تمواهم}تعالى: 

وأما الذٌن فً للوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم }ولال تعالى:
، وهإالء [٘الصؾ: {]فلما زاؼوا أزاغ هللا للوبهم}ولال: [، ٕ٘ٔلتوبة: ا{]كافرون

أهل المعصٌة، وٌتبٌن بذلن لدرته بهذا التمسٌم الذي ال ٌمدر علٌه إال هللا كما لال 
ولال تعالى [، 2ٕ5ٕالبمرة: {]لٌس علٌن هداهم ولكن هللا ٌهدي من ٌشاء}تعالى: 
المصص: {]ٌشاء وهو أعلم بالمهتدٌن إنن التهدي من أحببت ولكن هللا ٌهدي من}
ٕٙ]. 
 لجوء العبد إلى ربه بالدعاء أن ٌباعد بٌنه وبٌن المعصٌة والدعاء عبادة هلل تعالى. - ت
ومنها أن العبد إذا ولع فً المعصٌة ومن هللا علٌه بالتوبة إزداد إنابة إلى هللا  - ث

ث ٌزول عنه وانكسر للبه وربما ٌكون بعد التوبة أكمل حاال منه لبل المعصٌة حٌ
 الؽرور والعجب وٌعرؾ شدة افتماره إلى ربه.

ومنها أن ٌتبٌن للمطٌع لدر نعمة هللا علٌه بالطاعة إذا رأى حال أهل المعصٌة لال  - ج
لمد من هللا على المإمنٌن إذ بعث فٌهم رسوال من أنفسهم ٌتلو علٌهم آٌاته }تعالى: 

آل عمران: ] {فً ضبلل مبٌنوٌزكٌهم وٌعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من لبل ل
ٔٙٗ.] 

ومنها إلامة الجهاد واألمر بالمعروؾ والنهً عن المنكر فإنه لوال المعاصً والكفر  - ح
لم ٌكن جهاد وال أمر بمعروؾ وال نهً عن منكر إلى ؼٌر ذلن من الحكم 

 والمصالح الكثٌرة وهلل فً خلمه شإون.
 
 

 المرآن
ٌَْن ِمْن  سُِل َما نُثَبُِّت بِِه فَُإاَدَن َوَجاَءَن ِفً َهِذِه اْلَحكُّ َوَمْوِعَظةٌ َوِذْكَرى }َوكاُلًّ نَمُصُّ َعلَ أَْنبَاِء الرُّ

 [ٕٓٔ({ ]هود : ِٕٓٔلْلُمْإِمنٌَِن )

 التفسٌر:
ي للبن  -أٌها النبً-ونمصُّ علٌن  من أخبار الرسل الذٌن كانوا لبلن، كل ما تحتاج إلٌه مما ٌمّوِ

لة، ولد جاءن فً هذه السورة وما اشتملت علٌه من أخبار، بٌان الحك الذي للمٌام بؤعباء الرسا
 أنت علٌه، وجاءن فٌها موعظة ٌرتدع بها الكافرون، وذكرى ٌتذكر بها المإمنون باهلل ورسله.

سُِل َما نُثَبُِّت ِبِه فَُإاَدَن{ ]هود : لوله تعالى:  ٌَْن ِمْن أَْنَباِء الرُّ  ، أي:"[ٕٓٔ}َوكُبلًّ نَمُصُّ َعلَ
ي للبن  -أٌها النبً-ونمصُّ علٌن  من أخبار الرسل الذٌن كانوا لبلن، كل ما تحتاج إلٌه مما ٌمّوِ

 .(ٔ)"للمٌام بؤعباء الرسالة
، الذٌن {من أنباء الرسل}، ٌا دمحم {وكبل نمّص علٌن}ٌمول تعالى ذكره:  لال الطبري:" 
ذٌب من كذبن من لومن، وردَّ علٌن ما جبتهم ، فبل تجزع من تك {ما نثبت به فإادن}كانوا لبلن 

لوال أنزل علٌه كنز أو }به، وال ٌضك صدرن، فتترن بعض ما أنزلُت إلٌن من أجل أن لالوا: 
 .(ٕ)"؟ إذا علمت ما لمً من لبلن من رسلً من أممها {جاء معه ملن
لال: لتعلم ، {وكبل نمص علٌن من أنباء الرسل ما نثبت به فإادن"}عن ابن جرٌج لوله:  

 .(ٖ)"ما لمٌت الرسل لبلن من أممهم

                                                             
 .ٖٕ٘التفسٌر المٌسر:  (ٔ)
 .5ٖ٘/٘ٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .5ٖ٘/٘ٔ(:ص12ٗٔٔأخرجه الطبري) (ٖ)
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{ ]هود : لوله تعالى:  ولد جاءن فً هذه السورة وما  ، أي:"[ٕٓٔ}َوَجاَءَن فًِ َهِذِه اْلَحكُّ
 .(ٔ)"اشتملت علٌه من أخبار، بٌان الحك الذي أنت علٌه

{ ]هود : لوله تعالى:وفً    ثبلثة وجوه: ،[ٕٓٔ}َوَجاَءَن فًِ َهِذِه اْلَحكُّ
، (٘)، وسعٌد بن جبٌر(ٗ)، والحسن(ٖ)وأبو موسى ،(ٕ)أحدها : فً هذه السورة ، لاله ابن عباس

 .(5)،  والربٌع بن أنس(1)،ولتادة(2)، ومجاهد(ٙ)وأبو العالٌة
 . (ٔٔ)ولتادة ،(ٓٔ)الثانً : فً هذه الدنٌا ، لاله الحسن

 .(ٕٔ)الثالث : فً هذه األنباء ، حكاه ابن عٌسى
فً تؤوٌل ذلن، لول من لال: وجاءن فً هذه السورة الحك،  والصواب"لال الطبري:  

 .(ٖٔ)"إلجماع الحجة من أهل التؤوٌل، على أن ذلن تؤوٌله
 :(ٗٔ)وجهان  ،«الحك»وفً هذا 

 أحدهما : صدق المصص وصحة األنباء وهذا تؤوٌل من جعل المراد السورة .
 .الثانً : النبوة ، وهذا تؤوٌل من جعل المراد الدنٌا 

وجاءن فٌها موعظة  ، أي:"[ٕٓٔ}َوَمْوِعَظةٌ َوِذْكَرى ِلْلُمْإِمنٌَِن{ ]هود : لوله تعالى: 
 .(٘ٔ)"ٌرتدع بها الكافرون، وذكرى ٌتذكر بها المإمنون باهلل ورسله

ٌمول: وجاءن موعظةٌ تعظ الجاهلٌن باهلل، وتبٌن لهم عبره ممن كفر به لال الطبري: " 
ٌمول: وتذكرة تذكر المإمنٌن باهلل ورسله، كً ال ٌؽفلوا عن  {،وذكرى للمإمنٌن}وكذب رسله 
 .(ٙٔ)"الواجب هلل علٌهم

 .(2ٔ)"موعظة من الجهل لال الشعبً:" 
 :(1ٔ)، ٌحتمل وجهٌن[ٕٓٔ]هود : {َوَمْوِعَظةٌ  ولوله تعالى} 

 أحدهما : المرآن الذي هو وعظ هللا تعالى لخلمه.

والسعٌد من وعظ » -ملسو هيلع هللا ىلص-األنبٌاء ولذلن لال النبً الثانً : االعتبار بؤنباء من سلؾ من 
  .(5ٔ)«بؽٌره
المإمنون هم العجاجون باللٌل والنهار ملسو هيلع هللا ىلص وهللا ما زالوا ٌمولون: :"عن لتادة لال  
 .(ٕٓ)"حتى استجٌب لهم ،«ربنا»

 الفوابد:

                                                             
 .ٖٕ٘التفسٌر المٌسر:  (ٔ)
 .ٔٗ٘-ٓٗ٘/٘ٔ(:ص1ٗ1ٔ)-(12ٗٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕ)
 .ٓٗ٘/٘ٔ(:ص12ٕٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖ)
 .ٕٗ٘/٘ٔ(:ص12٘1ٔ )-(12٘ٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٗ)
 .ٔٗ٘/٘ٔ(:ص12ٖ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (٘)
 ٕٗ٘-ٔٗ٘/٘ٔ(:ص12٘ٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٙ)
 .ٔٗ٘/٘ٔ(:ص12ٕ٘ٔ)-(12٘ٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (2)
 .ٕٗ٘/٘ٔ(:ص12ٙٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (1)
 .ٕٗ٘/٘ٔ(:ص12٘٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (5)
 .5ٕٙٓ/ٙ(:صٖٗٓٔٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٓٔ)
 .ٖٗ٘-ٕٗ٘/٘ٔ(:ص12ٖٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٔٔ)
 .ٕٔ٘/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٕٔ)
 .ٖٗ٘/٘ٔتفسٌر الطبري: (ٖٔ)
 .ٕٔ٘/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٗٔ)
 .ٖٕ٘التفسٌر المٌسر:  (٘ٔ)
 .ٖٗ٘/٘ٔتفسٌر الطبري: (ٙٔ)
 .52ٕٓ/ٙ(:صٖ٘ٓٔٔاخرجه ابن أبً حاتم) (2ٔ)
 .ٕٔ٘/ٕانظر: النكت والعٌون: (1ٔ)
 .(25ٔ/ٖٖأخرجه ابن عساكر )(5ٔ)
 .52ٕٓ/ٙ(:صٖٙٓٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕٓ)
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وتفصٌل ذلن بشكل لم ٌسبك إلٌه أن المرآن مشتمل على أخبار الرسل واألمم الماضٌة  -ٔ
سُِل َما نُثَبُِّت بِِه فَُإاَدَن{ ]هود:  ٌَْن ِمْن أَْنبَاِء الرُّ كتاب لبله. لال تعالى: }َوكُبلًّ نَمُصُّ َعلَ

ٌَْن ِمْنَها لَابٌِم َوَحِصٌٌد{ ]هود: ، [ٕٓٔ هُ َعلَ  ،[ٓٓٔولال تعالى: }ذَِلَن ِمْن أَْنَباِء اْلمَُرى َنمُصُّ
ٌْنَاَن ِمْن لَُدنَّا ِذْكًرا{ ]طه: ولال تعال ٌَْن ِمْن أَْنبَاِء َما لَْد َسبََك َولَْد آتَ ى: }َكذَِلَن َنمُصُّ َعلَ
55]. 
 بٌان فابدة المصص المرآنً وهً أمور منها: -ٕ
  تعالى:ملسو هيلع هللا ىلص كان ٌضٌك صدره بإٌذاء الموم وشرهم كما أخبر هللا: فإنه تثبٌت للب النبً ملسو هيلع هللا ىلص - أ

ٌَمُولُوَن{ ]الحجر :  فٌمص هللا لصة من لصص  ،[52}َولَمَْد نَْعلَُم أَنََّن ٌَِضٌُك َصْدُرَن بَِما 
األنبٌاء مناسبة لحاله فً ذلن الولت لتثبٌت للبه، كما أخبر هللا تعالى: }وكبلً نمص علٌن 
 من أنباء الرسل ما نثبت به فإادن وجاءن فً هذه الحك وموعظة وذكرى للمإمنٌن{ .

 إٌجاد مواعظ وعبر للمإمنٌن. - ب
 تمرٌر نبوة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص. - ت
ا المرآن إلى التؤمل فً الكون الطبٌعً وآٌات هللا فٌه، نبهنا كذلن إلى تؤمل أرشدنكما  -ٖ

آٌات هللا فً الكون االجتماعً وسنن هللا فً استمرار الملن فٌه، فكان ٌذكر المصة وما 
ٌحٌط بها من مبلبسات وعوامل االستمرار أو االنهٌار، ثم ٌختمها بموله: }إِنَّ فًِ ذَِلَن 

ولمد تكرر ذلن فً المرآن كثٌرا؛ لٌفٌد منه المسلمون وٌعوا الدرس وٌؤخذوا آَلٌََةً ... { . 
العبرة كما لال سبحانه: }لَمَْد َكاَن فًِ لََصِصِهْم ِعْبَرةٌ أِلُوِلً اأْلَْلبَاِب َما َكاَن َحِدٌثًا ٌُْفتََرى{ 

سُ ٔٔٔ]ٌوسؾ:  ٌَْن ِمْن أَْنبَاِء الرُّ ِل َما نُثَبُِّت بِِه فَُإاَدَن [ ولال سبحانه: }َوكُبلًّ َنمُصُّ َعلَ
 .[َٕٓٔهِذِه اْلَحكُّ َوَمْوِعَظةٌ َوِذْكَرى ِلْلُمْإِمنٌَِن{ ]هود:  َوَجاَءَن فًِ

كان على المسلمٌن أن ٌفمهوا الموعظة  -ملسو هيلع هللا ىلص-فباإلضافة إلى تثبٌت فإاده 

ع ما لصه المرآن الكرٌم وٌتذكروا سنة هللا فً األمم الخالٌة، وٌجب على المسلم أن ٌراج
من أحوال األمم الماضٌة؛ لٌعلم ٌمٌنا أن السنن ماضٌة فً الكون االجتماعً بنفس 
الدرجة التً تعمل بها فً الكون الطبٌعً، وكما أن النار سبب فً اإلحراق فكذلن الظلم 
والفساد سبب فً انهٌار الملن، وال فرق بٌن تحمك المانون هنا أو هنان إذا وجد 

 .تضى التام وارتفعت الموانع، وتلن سنة هللا ولن تجد لسنة هللا تبدٌبلالمم
 

 المرآن
 [ٕٔٔ({ ]هود : ٕٔٔ}َولُْل ِلل ِذٌَن اَل ٌُْإِمنُوَن اْعَملُوا َعلَى َمَكانَتِكُْم إِن ا َعاِملُوَن )

 التفسٌر:
ون بوحدانٌة هللا: اعملوا ما أ -أٌها الرسول-ولل  نتم عاملون على حالتكم للكافرٌن الذٌن ال ٌمرُّ

وطرٌمتكم فً مماومة الدعوة وإٌذاء الرسول والمستجٌبٌن له، فإنَّا عاملون على مكانتنا وطرٌمتنا 
 من الثبات على دٌننا وتنفٌذ أمر هللا.

، أي:" [ٕٔٔ}َولُْل ِللَِّذٌَن اَل ٌُْإِمنُوَن اْعَملُوا َعلَى َمَكانَتِكُْم إِنَّا َعاِملُوَن{ ]هود : لوله تعالى: 
ون بوحدانٌة هللا: -أٌها الرسول-ولل  اعملوا على طرٌمتكم ومنهجكم إِنا  للكافرٌن الذٌن ال ٌمرُّ

 .(ٔ)"عاملون على طرٌمتنا ومنهجنا
 .(ٕ)"على حالنا {إنا عاملون}على حالكم.  {،اعملوا على مكانتكم} لال البٌضاوي:" 
 .(ٖ)"تهدٌد ووعٌد لال المرطبً:" 
هذا تهدٌد ووعٌد، والمعنى: اعملوا ما أنتم عاملون فستعلمون عالبة  الجوزي:"لال ابن  
 .(ٗ)"أمركم

                                                             
 .ٖٖ/ٕ، وصفوة التفاسٌر:ٖٕ٘انظر: التفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٕ٘ٔ/ٖتفسٌر البٌضاوي: (ٕ)
 .2ٔٔ/5تفسٌر المرطبً: (ٖ)
 .ٓٔٗ/ٕزاد المسٌر: (ٗ)
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صٌؽة أمر ومعناه: التهدٌد والوعٌد، والخطاب ألهل مكة  {:اعملوا} لال أبو حٌان:" 
وؼٌرها. على مكانتكم أي: جهتكم وحالكم التً أنتم علٌها. ولٌل: اعملوا فً هبلكً على 

 .(ٔ)"إمكانكم
أي : على طرٌمتنا  ،أي : على طرٌمتكم ومنهجكم ، } إِنَّا َعاِملُوَن { لال ابن كثٌر:" 
 .(ٕ)"ومنهجنا 
 .(ٖ)"على ناحٌتكم {،اعملوا على مكانتكم:"}عن الضحان  
 .(ٗ)"منازلكم :أي {،اعملوا على مكانتكم"}عن لتادة لوله:  
لال المفسرون: وهذه اآلٌة التضت تركهم على أعمالهم، وااللتناع  لال ابن الجوزي:" 

بإنذارهم، وهً منسوخة بآٌة السٌؾ. واعلم أنه إذا للنا: إن المراد باآلٌة التهدٌد، لم ٌتوجه 
 .(٘)"نسخ

منسوختان، ولٌل:  (ٙ)وٌشبه أن ٌكون إٌتاء موادعة، فلذلن لٌل: إنهما لال أبو حٌان:" 
 .(2)"دٌد والوعٌد والحرب لابمةمحكمتان، وهما للته

 
 المرآن

 [ٕٕٔ({ ]هود : ٕٕٔ}َواْنتَِظُروا إِن ا ُمْنتَِظُروَن )

 التفسٌر:
  وانتظروا عالبة أمرنا، فإنَّا منتظرون عالبة أمركم. 

انتظروا ما ٌحلُّ بنا إِنا و ، أي:"[ٕٕٔ}َواْنتَِظُروا إِنَّا ُمْنتَِظُروَن{ ]هود : لوله تعالى: 
 .(1)"ما ٌحل بكم من عذاب هللامنتظرون 
 .(5)"تهدٌد آخر لال المرطبً:" 

إنا ، }ٌمول: انتظروا مواعٌد الشٌطان إٌاكم على ما ٌزٌّن لكملال الطبري:" 
 .(ٓٔ){"منتظرون
وانتظروا بهبلكً، إنا منتظرون بكم العذاب والهبلن،  ٌمال: لال أبو اللٌث السمرلندي:" 

 .(ٔٔ)"فهذا تهدٌد لهم
وانتظروا ما ٌحل بنا من رحمة هللا إنا منتظرون ما ٌحل بكم من  الثعلبً:"لال  
 .(ٕٔ)"النممة
وانتظروا بنا الدوابر إنا منتظرون أن ٌنزل بكم نحو ما التص هللا من  لال الزمخشري:" 

 .(ٖٔ)"النمم النازلة بؤشباهكم
ا عالبة أمرنا فإنا فٌه من الوعٌد والتهدٌد ما ال ٌخفى. والمعنى: انتظرو لال الشوكانً:" 

 .(ٗٔ)"منتظرون عالبة أمركم وما ٌحل بكم من عذاب هللا وعموبته

                                                             
 .5ٕٕ/ٙالبحر المحٌط: (ٔ)
 .ٖٗٙ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)
 .52ٕٓ/ٙ(:ص2ٖٓٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٖ)
 .52ٕٓ/ٙ(:ص1ٖٓٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٗ)
 .ٓٔٗ/ٕزاد المسٌر: (٘)
 .ٕٕٔ، ؤٕٔأي :اآلٌتان: (ٙ)
 .5ٕٕ/ٙالبحر المحٌط: (2)
 .ٖٖ/ٕصفوة التفاسٌر: (1)
 .2ٔٔ/5تفسٌر المرطبً: (5)
 .ٗٗ٘/٘ٔتفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .2ٕٙ/ٕبحر العلوم: (ٔٔ)
 .5٘ٔ/٘الكشؾ والبٌان: (ٕٔ)
 .5ٖٗ/ٕالكشاؾ: (ٖٔ)
 .ٙٓٙ/ٕفتح المدٌر: (ٗٔ)
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 أي : فستعلمون من تكون له عالبة الدار ، إنه ال ٌفلح الظالمون. لال ابن كثٌر:" 
ولد أنجز هللا لرسوله وعده ، ونصره وأٌده ، وجعل كلمته هً العلٌا ، وكلمة الذٌن كفروا 

 .(ٔ)"حكٌم السفلى ، وهللا عزٌز
، لال: ٌمول: انتظروا مواعٌد  {وانتظروا إنا منتظرون"}عن ابن جرٌج فً لوله:  

 .(ٕ){"إنا منتظرون} الشٌطان إٌاكم على ما ٌزٌّن لكم
 .(ٖ)"لال: خوفهم عذابه وعموبته ونممته {،وانتظروا"}عن الربٌع فً لوله:  

 [:ٕٕٔ-ٕٔٔفوابد اآلٌتٌن:]
 .وجوب تحسس أسباب الخٌر والبحث عنها -ٔ
 الحث على العمل واإلصبلح. -ٕ
 المرآن

ٌِْه َوَما َربُّ  ٌِْه ٌُْرَجُع اْْلَْمُر كُلُّهُ فَاْعبُْدهُ َوتََوك ْل َعلَ ٌُْب الس َماَواِت َواْْلَْرِض َوإِلَ ِ َغ ا }َوَّلِل  َن بِغَافٍِل َعم 
 [ٖٕٔ({ ]هود : ٖٕٔتَْعَملُوَن )
 التفسٌر:

وهلل سبحانه وتعالى علم كل ما ؼاب فً السموات واألرض، وإلٌه ٌُْرَجع األمر كله ٌوم المٌامة، 
وسٌجازي  وفّوِض أمرن إلٌه، وما ربن بؽافل عما تعملون من الخٌر والشر، -أٌها النبً-فاعبده 
 كبلًّ بعمله.
َماَواِت َواأْلَْرِض{ ]هود : تعالى:لوله   ٌُْب السَّ ِ َؼ وهلل سبحانه وتعالى  ، أي:"[ٖٕٔ}َوّلِِلَّ

 .(ٗ)"علم كل ما ؼاب فً السموات واألرض
 .(٘)"أي: ال ٌعلمه إال هو لال ابن ابً زمنٌن:" 
 .(ٙ)"أي: وهلل علم ما ؼاب فً السموات واألرض لال السمعانً:" 

 .(2)"أي: علم ما ؼاب عن العباد فٌهما لال البؽوي:" 
 .(1)"خاصة ال ٌخفى علٌه خافٌة مما فٌهما لال البٌضاوي:أي:" 
المعنى: ]هلل[ ما ؼاب عن أبصاركم فً السماوات واألرض دون ما  لال مكً:" 
 .(5)"سواه

 .(ٓٔ)"أي: ما ؼاب فٌهما من الخفاٌا، واألمور الؽٌبٌة لال السعدي:" 
 .(ٔٔ)"تخفى علٌه خافٌة مما ٌجرى فٌهما، فبل تخفى علٌه أعمالكم ال لال الزمخشري:" 
ٌمول تعالى ذكره لنبٌه دمحم ملسو هيلع هللا ىلص: وهلل، ٌا دمحم، ملن كل ما ؼاب عنن فً  لال الطبري:" 

السموات واألرض فلم تطلع ولم تعلمه، ولم تعلمه، كل ذلن بٌده وبعلمه، ال ٌخفى علٌه منه 
وما إلٌه مصٌر أمرهم، من إلامة على الشرن، أو  شًء، وهو عالم بما ٌعمله مشركو لومن،

 .(ٕٔ)"ه وتوبةإلبلعٍ عن
َماَواِت َواأْلَْرِض فً } ابن عباس عنحكً الثعلبً   ٌُْب السَّ ِ َؼ  .(ٖٔ)"خزابن هللا":{، لال ّلِِلَّ

                                                             
 .ٖٗٙ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٔ)
 .ٗٗ٘/٘ٔ(:ص12ٙ٘ٔأخرجه الطبري) (ٕ)
 .52ٕٓ/ٙ(:ص5ٖٓٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٖ)
 .ٖٕ٘التفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .ٖٗٔ/ٕتفسٌر ابن أبً زمنٌن: (٘)
 .5ٙٗ/ٕتفسٌر السمعانً: (ٙ)
 .2ٕٓ/ٗتفسٌر البؽوي: (2)
 .ٖ٘ٔ/ٖتفسٌر البٌضاوي: (1)
 .ٗ٘ٓٗ/ٙالهداٌة إلى بلوغ النهاٌة: (5)
 .5ٕٖتفسٌر السعدي: (ٓٔ)
 .5ٖٗ/ٕالكشاؾ: (ٔٔ)
 .٘ٗ٘/٘ٔتفسٌر الطبري: (ٕٔ)
 .5٘ٔ/٘الكشؾ والبٌان: (ٖٔ)

http://rasoulallah.net/ar/articles/article/6533/


ٕٔ٘ 
 

 .(ٔ)"جمٌع ما ؼاب عن العباد"الضحان: وحكً الثعلبً عن 
 .(ٕ)"وهلل ؼٌب نزول العذاب وؼٌب ما فى األرض :ٌمول ولال مماتل:" 
علم جمٌع ما هو ؼابب عن العباد فٌهما وخص الؽٌب من كونه  :أي لال الشوكانً:" 

ٌعلم بما هو مشهود، كما ٌعلم بما هو مؽٌب، لكونه من العلم الذي ال ٌشاركه فٌه ؼٌره، ولٌل: إن 
ؼٌب السموات واألرض: نزول العذاب من السماء، وطلوعه من األرض، واألول أولى، وبه 

 .(ٖ)"لؽٌب إلى المفعول توسعالال أبو علً الفارسً وؼٌره، وأضاؾ ا
 :(ٗ)لال بعض أهل العلم بؤن ؼٌب السماوات واألرض، نوعان

 ؼٌب نسبً: وهو ما ؼاب عن بعض الخلك دون بعض.: أحدهما
 والثانً: ؼٌب عام: وهو ما ؼاب عن الخلك عموماً.

ِه ٌُْرَجُع اأْلَْمُر كُلُّهُ{ ]هود : لوله تعالى:  ٌْ وإلٌه ٌُْرَجع األمر كله ٌوم  ، أي:"[ٖٕٔ}َوإِلَ
 .(٘)"المٌامة
وإلى هللا ترجع »أمر العباد ٌرجع إلى هللا ٌوم المٌامة وذلن لوله  :ٌعنً لال مماتل:" 
 .(ٙ)"ٌعنً أمور العباد« األمور
 .(2)"ٌوم المٌامة"أي:  لال ابن ابً زمنٌن: 
 .(1)"المعاد"أي:  لال البؽوي: 
 .(5)"ٌوم المٌامة، إذ لٌس لمخلوق أمر إال بإذنه :أي لال المرطبً:" 
 .(ٓٔ)"معناه: إلٌه ٌرجع أمر العباد فٌجازٌهم على الخٌر والشر لال السمعانً:" 
 .(ٔٔ)"عوالب األمور كلها ترجع إلٌه ٌوم المٌامة :ٌعنً لال أبو اللٌث السمرلندي:" 
 .(ٕٔ)"ٌمول: وإلى هللا َمعَاُد كل عامل وعمله، وهو مجاٍز جمٌعَهم بؤعمالهم لال الطبري:" 
 .(ٖٔ)"فبل بد أن ٌرجع إلٌه أمرهم وأمرن، فٌنتمم لن منهم لال الزمخشري:" 

 .(ٗٔ)"من األعمال والعمال، فٌمٌز الخبٌث من الطٌب"أي:  لال السعدي: 
 .(٘ٔ)"علُم ما ؼاب وخفً فٌهما، كلُّ ذلن بٌده وبعلمه :أي لال الصابونً:" 
 .(ٙٔ)"، لال: فٌمضً بٌنهم بحكمه بالعدل{وإلٌه ٌرجع األمر كله"}عن ابن جرٌج:  
 .(2ٔ)"ٌرجعون إلٌه بعد الحٌاة"العالٌة:  وأب ولال 
بضم الٌاء وفتح الجٌم: أي: ٌرد. ولرأ اآلخرون بفتح الٌاء « ٌرجع»لرأ نافع وحفص:  
 .(1ٔ)الجٌم، أي: ٌعود األمر كله إلٌه حتى ال ٌكون للخلك أمروكسر 

                                                             
 .5٘ٔ/٘الكشؾ والبٌان: (ٔ)
 .ٕٖٓ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٕ)
 . ٙٓٙ/ٕفتح المدٌر:(ٖ)

 .ٖٕٔ/ٔ( أنظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٗ)
 .ٖٕ٘التفسٌر المٌسر: (٘)
 .ٕٖٓ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٙ)
 .ٖٗٔ/ٕتفسٌر ابن أبً زمنٌن: (2)
 .2ٕٓ/ٗتفسٌر البؽوي: (1)
 .2ٔٔ/5تفسٌر المرطبً: (5)
 .5ٙٗ/ٕتفسٌر السمعانً: (ٓٔ)
 .22ٔ/ٕبحر العلوم: (ٔٔ)
 .٘ٗ٘/٘ٔتفسٌر الطبري: (ٕٔ)
 .5ٖٗ/ٕالكشاؾ: (ٖٔ)
 .5ٕٖتفسٌر السعدي: (ٗٔ)
 .ٖٖ/ٕصفوة التفاسٌر: (٘ٔ)
 .٘ٗ٘/٘ٔ(:ص12ٙٙٔأخرجه الطبري) (ٙٔ)
 .52ٕٓ/ٙ(:صٖٓٔٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (2ٔ)
 .2ٕٓ/ٗانظر: تفسٌر البؽوي: (1ٔ)
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ٌِْه{ ]هود : لوله تعالى:  وفّوِض أمرن  -أٌها النبً-فاعبده  ، أي:"[ٖٕٔ}فَاْعبُْدهُ َوتََوكَّْل َعلَ
 .(ٔ)"إلٌه

 .(ٕ)"وثك باهلل :ٌمول {،وتوكل علٌه} ،وحده :ٌعنً {،فاعبده} لال مماتل:" 
فوض إلٌه جمٌع ]و[ ٌمول: أطعه واستمم على التوحٌد،  السمرلندي:"لال أبو اللٌث  
 .(ٖ)"أمورن
ض أمرن إلٌه، وثك به وبكفاٌته، فإنه كافً ، ٌمول: فاعبد ربن ٌا دمحم لال الطبري:"  وفّوِ

 .(ٗ)"من توكل علٌه
 .(٘)"فإنه كافٌن وكافلن لال الزمخشري:" 
 .(ٙ)"الجؤ إلٌه وثك به :أي لال المرطبً:" 
أي: لم بعبادته، وهً جمٌع ما أمر هللا به مما تمدر علٌه، وتوكل على هللا  "لال السعدي: 
 .(2)"فً ذلن
اعبد ربَّن وحده، وفّوْض إِلٌه أمرن، وال تعتمْد على أحٍد سواه، فإنه  لال الصابونً:"أي: 

 .(1)"كافً من توكُّل علٌه
أن أول درجات السٌر إلى هللا تعالى هو عبودٌة هللا، وآخرها  لال الفخر الرازي:" 

 .(5){"فاعبده وتوكل علٌه}التوكل على هللا، فلهذا السبب لال: 
ا تَْعَملُوَن{ ]هود : لوله تعالى:  وما ربن بؽافل عما  ، أي:"[ٖٕٔ}َوَما َربَُّن بِؽَافٍِل َعمَّ

 .(ٓٔ)"وسٌجازي كبلًّ بعمله تعملون من الخٌر والشر،
 .(ٔٔ)"هذا وعٌد لال مماتل:" 
 .(ٕٔ)"ٌعنً: بما ٌفعل الكفار لال أبو اللٌث السمرلندي:" 
 .(ٖٔ)"ٌجازي كبل بعمله :أي لال المرطبً:" 

 .(ٗٔ)"ٌعنً: أنه ال ٌؽٌب عنه شًء من أعمال العباد وإن صؽر لال السمعانً:" 
به للمه، وسٌجري من الخٌر والشر، بل لد أحاط علمه بذلن، وجرى " أي: لال السعدي: 

 .(٘ٔ)"علٌه حكمه، وجزاإه
ٌمول تعالى ذكره: وما ربن، ٌا دمحم، بساه عما ٌعمل هإالء المشركون  لال الطبري:" 

من لومن، بل هو محٌط به، ال ٌعزب عنه شًء منه، وهو لهم بالمرصاد، فبل ٌحزنن إعراضهم 
 .(ٙٔ)"نن بؤعٌنناعنن، وال تكذٌبهم بما جبتهم به من الحّك، وامض ألمر ربّن، فإ

 .(2ٔ)"بما ٌكون :ٌعنً {،عما تعملون} عن سعٌد بن جبٌر:" 

                                                             
 .ٖٕ٘التفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٕٖٓ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٕ)
 .22ٔ/ٕبحر العلوم: (ٖ)
 .٘ٗ٘/٘ٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .5ٖٗ/ٕالكشاؾ: (٘)
 .2ٔٔ/5تفسٌر المرطبً: (ٙ)
 .5ٕٖتفسٌر السعدي: (2)
 .ٖٖ/ٕصفوة التفاسٌر: (1)
 .ٗٔٗ/1ٔمفاتٌح الؽٌب: (5)
 .ٖٕ٘التفسٌر المٌسر: (ٓٔ)
 .ٕٖٓ/ٕن سلٌمان:تفسٌر مماتل ب (ٔٔ)
 .22ٔ/ٕبحر العلوم: (ٕٔ)
 .2ٔٔ/5تفسٌر المرطبً: (ٖٔ)
 .5ٙٗ/ٕتفسٌر السمعانً: (ٗٔ)
 .5ٕٖتفسٌر السعدي: (٘ٔ)
 .٘ٗ٘/٘ٔتفسٌر الطبري: (ٙٔ)
 .52ٕٓ/ٙ(:صٖٔٔٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (2ٔ)
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 .(ٔ)«"هود»، خاتمة «التوراة»خاتمة "عن كعب، لال:  
هذه آٌة تعظم وانفراد بما ال حظ لمخلوق فٌه، وهو علم الؽٌب، وتبٌٌن  لال ابن عطٌة:" 

مصروؾ إلى أحكام مالكه، ثم أمر البشر بالعبادة  -أن الخٌر والشر، وجلٌل األشٌاء وحمٌرها
 .(ٕ)"والتوكل على هللا تعالى، وفٌها زوال همه وصبلحه ووصوله إلى رضوان هللا

بضم الٌاء ونصب الجٌم، « لٌه ٌرجع األمر كلهوإ»لرأ نافع وعاصم فً رواٌة حفص:  
، على معنى فعل ما لم ٌسم فاعله. ولرأ البالون: بنصب الٌاء وكسر الجٌم، فٌكون الفعل لؤلمر

بالتاء على وجه المخاطبة، ولرأ البالون « عما تعملون»ولرأ نافع وعاصم، فً رواٌة حفص: 
 .(ٖ)بالٌاء على وجه المؽاٌبة

 الفوابد:
  هلل وحده ال ٌعلمه ؼٌره. علم الؽٌب -ٔ
ؼٌب  }وهللبٌان عموم علم هللا عّز وجّل، وأنه ٌتعلك بالمشاهد، والؽابب؛ لموله تعالى:  -ٕ

 .{السموات واألرض
 مرد األمور كلها هلل بدءا وعودا ونهاٌة. -ٖ

الذي أجمعت علٌه فَِرق أهل السنة أن العبد ؼٌر مستمل بنفسه، وذلن لما فإن 
الضرورة والفطرة العملٌة من شدة الحاجة إلى إعانة ربه عز وجل ٌجده العالل من 

ومالكه له فً كل أمر مع علمه الضروري بالتمكٌن وطلب االستعانة من ربه فٌه، وعدم 
 ( علٌه.ٖالهم والعزم فٌما لم ٌُمدره هللا علٌه ، وعدم الطلب لبلستعانة )
ها كل مصّلٍ فً فرابضه ومن هنا لال هللا تعالى فً فاتحة الكتاب التً ٌمرأ ب
ٌَّاَن نَْعبُُد َوإٌَِّاَن نَْستَِعٌُن ) َراَط اْلُمْستَِمٌَم{ ٘سبع عشرة مرة فً كل ٌوٍم: }إِ ( اْهِدنَا الّصِ

[ فطلب اإلعانة والهداٌة أوضح دلٌٍل على عدم االستمبلل والكفاٌة، ٙ - ٘]الفاتحة: 

تمامه إلٌه، وال ٌمنع من ذلن ورود وعلى أن للعبد فعبلً ٌستعٌن باهلل علٌه، وٌحتاج فً 
ٌِْه{ ]هود:  ٌِْه ٌُْرَجُع اأْلَْمُر كُلُّهُ فَاْعبُْدهُ َوتََوكَّْل َعلَ فمد ، [ٖٕٔاألمر به فً لوله تعالى: }َوإِلَ

[ فؤمر سبحانه بالصبر، ومنع 2ٕٔلال تعالى: }واْصبِْر وما َصْبُرَن إالَّ باهلل{ ]النحل: 
 استمبلل أكمل عباده به.

لى ذلن نبَّه المرآن الكرٌم فً لراءة " المخلَصٌن " بفتح البلم وكسرها فً وع
السبع المتواترة فً ؼٌر آٌة من كتاب هللا عزَّ وجلَّ وأمثال ذلن كما مضى فً مرتبة 

 .األلدار
جاءت « األرض»أن السموات ذات عدد؛ لموله تعالى: } السموات {؛ وومن الفوابد:  -ٗ

الجنس؛ ألن هللا تعالى لال: }هللا الذي خلك سبع سموات ومن مفردة، والمراد بها 
 فً العدد. :[ أئٕاألرض مثلهن{ ]الطبلق: 

وهو اعتماد الملب على هللا تعالى وثمته به وأنه ، "وجوب عبادة هللا تعالى والتوكل علٌه -٘
 .(ٗ)"كافٌة

ن ألوى، ولذلن نهى أن التوكل على هللا مع اعتماد نفوذ األلدار وُجفوؾ األلبلم إنما  ٌكو -ٙ
عن لول: " لو" ولال: " إنها تفتح عمل الشٌطان " وأمر أن ٌمال: "  -ملسو هيلع هللا ىلص  -رسول هللا 

 .(٘)لدر هللا وما شاء هللا فعل "

                                                             
 .٘ٗ٘/٘ٔ(:ص12ٙ2ٔأخرجه الطبري) (ٔ)
 .2ٕٔ/ٖالمحرر الوجٌز: (ٕ)
 .22ٔ/ٕ، وتفسٌر البحر العلوم:ٖٓٗانظر: السبعة فً المراءات: (ٖ)
 .ٗٔٔ:المبول معارج مختصر(ٗ)
 الٌوم عمل"  فً والنسابً ،(1ٙٔٗ) و( 25) ماجه وابن ،(ٕٗٙٙ) ومسلم ،2ٖٓو ٖٙٙ/ ٕ أحمد أخرجه(٘)

 و( 5ٕ٘" ) اآلثار مشكل"  فً والطحاوي ،(ٖٙ٘" ) السنة"  فً عاصم أبً وابن ،(ٕٗٙ) و( ٖٕٙ" ) واللٌلة
 والخطٌب ،5ٕٙ/ ٓٔ"  الحلٌة"  فً نعٌم وأبو ،(2ٕٕ٘) و( 2ٕٔ٘) حبان وابن ،(ٕٕٙ) و( ٕٔٙ) و( ٕٓٙ)
 فً والمزي ،ٖٕٙ/ ٔ"  والصفات األسماء"  وفً ،15/ ٓٔ"  السنن"  فً والبٌهمً ،ٖٕٕ/ ٕٔ"  تارٌخه"  فً
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تمدٌر ثبوته وصحته واعتماده ُمصاحباً للوصٌة  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ولذلن جعل النبً 
فً حدٌث ابن عباس: " إذا سؤلت فاسؤل هللا، وإذا استعنت فاستعن  - ملسو هيلع هللا ىلص -بالتوكُّل كموله 

باهلل، واعلم أن األمة لو اجتمعوا على أن ٌنفعون بشًء، لم ٌنفعون إالَّ بشًٍء لد كتبه هللا 
ون إال بشًٍء لد كتبه هللا علٌن،  ون بشًء لم ٌُضرُّ لن، ولو اجتمعوا على أن ٌُضرُّ

 .(ٔ)ِت الصحؾ "ُرفِعَت األلبلم وَجفَّ 
هو االعتماد واالعتراؾ واإللرار : وتوحٌد الربوبٌة شرعاومن فوابد اآلٌة الكرٌمة:  -ٔ

الجازم بؤن هللا وحده رب كل شًء ومالكه، وخالك كل شًء ورازله، وأنه المحًٌ 
والممٌت، والنافع والضار، المتفرد بإجابة الدعاء عند االضطرار، الذي له األمر كله، 

 .(ٕ)الخٌر كله، وإلٌه ٌرجع األمر كله، لٌس له فً ذلن شرٌنوبٌده 
 «، والحمد هلل وحده(هود)آخر تفسٌر سورة »

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 «ٌوسف»تفسٌر سورة 
سورة  نزلت بعد فً ترتٌب المصحؾ، الثانٌة عشرهً السورة «: ٌوسؾ»سورة 

ألؾ ( 22ٙٔعدد كلماتها ) ،ببل خبلؾ مابة وإحدى عشرة،( ٔٔٔوعدد آٌاتها ) ،(ٖ)«هود»
وما فٌها آٌة ، سبعة آالؾ ومابة وست وستون (2ٔٙٙوحروفها ) ،وسبعمابة وست وسبعون

 . (ٗ)مختلؾ فٌها

                                                                                                                                                                               

 .ٖ٘ٔ/ 5"  الكمال تهذٌب" 
 من( 2ٕٗ) السنً وابن ،(5ٕٙٙ/ ٖٖٕ/ ٗ) وأحمد ،(ٖٕ٘ٙ/ ٕٕٓ - 5ٕٔ/ 2) الترمذي أخرجه: صحٌح(ٔ)

: " الترمذي ولال. به عباس ابن عن الصنعانً، حنش عن الحجاج، بن لٌس عن سعد، بن اللٌث عن طرق
 ". صحٌح حسن حدٌث
 من عباس ابن عن الحدٌث هذا روي ولد[: " 2ٗٔ:ص" ] والحكم العلوم جامع"  فً رجب ابن الحافظ ولال
 عبد بن هللا وعبٌد دٌنار، بن وعمرو رباح، أبً بن وعطاء عكرمة، ومواله علً، ابنه رواٌة من كثٌرة طرق
 خرجها التً الصنعانً حنش طرٌك كلها الطرق وأصح وؼٌرهم، ملٌكة أبً وابن ؼفرة، مولى وعمر هللا،

 بهذه عباس ابن وصى أنه - وسلم علٌه هللا صلى - النبً عن روي ولد. وؼٌره منده ابن لال كذا الترمذي،
 أسانٌدها وفً جعفر، بن هللا وعبد سعد، بن وسهل الخدري، سعٌد وأبً طالب، أبً بن علً حدٌث من الوصٌة
 حنش فطرٌك حال، وبكل بعض، من أصلح وبعضها لٌنة، كلها الحدٌث أسانٌد أن العمٌلً وذكر ضعؾ، كلها
 ". جٌدة حسنة الترمذي خرجها التً

 الحدٌث وهذا(: " 1ٕٔ/ ٔ" ) الفتاوى مجموع"  فً فمال ثبوته، إلى تٌمٌة ابن اإلسبلم شٌخ أشار والحدٌث
 تعلٌمه"  فً شاكر أحمد العبلمة وصححه ،- وسلم علٌه هللا صلى - إلٌه بنسبته جزم أن بعد"  مشهور معروؾ
 سنن] صحٌح"  و ،(1ٖٔ - ٖ٘ٔ/ 5ٖٔ - 2ٖٔ/ ٔ" ) الجنة ظبلل"  فً العصر ومحدث ،" المسند على

 .([21ٖٗ" ) الصؽٌر الجامع"  و ،(ٖٕٗٓ" ) الترمذي
(ٕ) . 
 .ٓٗٗ/ٕانظر: الكشاؾ:  (ٖ)
 .ٕ٘٘/ ٔانظر: بصابر ذوى التمٌٌز فى لطابؾ الكتاب العزٌز للفٌروزآبادي:(ٗ)
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ُ َعلَى َما  منها آٌة واحدة على البلم: ،«لم نر»ٌجمعها لولن مجموع فواصل آٌاته  }لَاَل َّللاَّ
 .(ٔ)[ٙٙنَمُوُل َوِكٌٌل{ ]ٌوسؾ : 

 السورة:أسماء 
 «:ٌوسف»اسمها التولٌفً: سورة 

، وال ٌعرؾ لها اسم «ٌوسؾسورة »فً المصاحؾ وفً كتب التفسٌر والسنة: سمٌت 
 ؼٌر ذلن.

 ، كما دّونت به فً المصاحؾ وكتب التفسٌر والسنة:-ملسو هيلع هللا ىلص-وهو اسم توفٌمً من رسول هللا
المدٌنة بسورة ٌوسؾ، ٌعنً: بعد أن عن ابن إسحاق:" أن رافع بن مالن أول من لدم   

 .(ٕ)ٌوم العمبة" -ملسو هيلع هللا ىلص-باٌع النبً
وكان لد شهد بدرا مع رسول هللا  عن رفاعة بن رافع الزرلً:" -وصححه-أخرج الحاكم 

ملسو هيلع هللا ىلص أنه خرج وابن خالته معاذ بن عفراء حتى لدما مكة فلما هبطا من الثنٌة رأٌا رجبل 
لال: فلما رأٌناه كلمناه فملنا:  -لال: وهذا لبل خروج الستة األنصارٌٌن  -تحت شجرة 

تسلٌم الجاهلٌة فرد علٌنا  نؤتً هذا الرجل نستودعه حتى نطوؾ بالبٌت فسلمنا علٌه
فنزلنا « انزلوا»بسبلم أهل اإلسبلم، ولد سمعنا بالنبً ملسو هيلع هللا ىلص فؤنكرنا فملنا: من أنت؟ لال: 

فملت: فاعرض علً فعرض « أنا»فملنا: أٌن الرجل الذي ٌدعً وٌمول ما ٌمول؟ فمال: 
نا: خلمهن هللا. لال: لل« من خلك السماوات واألرض والجبال؟»علٌنا اإلسبلم ولال: 

للنا: نحن. لال: « فمن عمل هذه األصنام التً تعبدونها؟»للنا: هللا. لال: « فمن خلمكم؟»
فالخالك أحك بالعبادة أم المخلوق فؤنتم أحك أن تعبدكم وأنتم عملتموها وهللا أحك أن »

 وأنً رسول تعبدوه من شًء عملتموه وأنا أدعو إلى عبادة هللا وشهادة أن ال إله إال هللا
للنا: ال وهللا لو كان الذي تدعو إلٌه « هللا وصلة الرحم وترن العدوان بؽصب الناس

باطبل لكان من معالً األمور ومحاسن األخبلق فؤمسن راحلتنا حتى نؤتً بالبٌت فجلس 
عنده معاذ بن عفراء لال: فجبت البٌت فطفت وأخرجت سبعة ألداح فجعلت له منها 

ٌت فملت: اللهم إن كان ما ٌدعو إلٌه دمحم حما فؤخرج لدحه سبع مرات لدحا فاستمبلت الب
فضربت بها فخرج سبع مرات فصحت أشهد أن ال إله إال هللا وأن دمحما رسول هللا 
فاجتمع الناس علً ولالوا: مجنون رجل صبؤ. للت: بل رجل مإمن، ثم جبت إلى أعلى 

ذهب بمثله فجبت وآمنت وعلمنا  مكة فلما رآنً معاذ لال: لمد جاء رفاعة بوجه ما
ثم خرجنا راجعٌن إلى  {،الرأ بسم ربن الذي خلك}، و«ٌوسؾ»رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص سورة 

المدٌنة فلما كنا بالعمٌك لال معاذ: إنً لم أطرق أهلً لٌبل لط فبت بنا حتى نصبح فملت: 
رج سفرا ثم لدم أبٌت ومعً ما معً من الخبر ما كنت ألفعل، وكان رفاعة إذا خ

 .(ٖ)"عرض لومه
ٌمرأ فً الفجر  -رضً هللا عنه-وعن عبدهللا بن عامر بن ربٌعة، لال:" سمعت عمر 

 .(ٗ)"«ٌوسؾ»بسورة 
 .(٘)بمكة" «ٌوسؾ»لال:" نزلت سورة  -رضً هللا عنهما-وعن ابن عباس 

، ولم (ٙ)كلها -علٌه الّسبلم  - ٌوسؾالشتمالها على لّصة ، «ٌوسؾ»ووجه تسمٌتها بسورة
، وذلن فً لوله «األنعام»ولم تذكر لصته فً ؼٌرها، ولم ٌذكر اسمه فً ؼٌرها إال فً سورة

ٌَّتِِه َداُووَد َوسُلٌَْ  تعالى: ٌْنَا ِمْن لَْبُل َوِمْن ذُّرِ َنا َونُوًحا َهَد ٌْ َماَن }َوَوَهْبنَا لَهُ إِْسَحاَق َوٌَْعمُوَب كُبلًّ َهَد
، وكذلن فً سورة [1ٗاُروَن َوَكذَِلَن نَْجِزي اْلُمْحِسنٌَِن{ ]األنعام : َوأٌَُّوَب َوٌُوسَُؾ َوُموَسى َوهَ 

                                                             
 .ٕ٘٘/ ٔانظر: بصابر ذوى التمٌٌز فى لطابؾ الكتاب العزٌز للفٌروزآبادي:(ٔ)
 .ٖٕٗ/ٖانظر: اإلصابة فً معرفة الصحابة: (ٕ)
 .5ٗٗ/ٗ، وانظر: الدر المنثور:ٙٙٔ-٘ٙٔ/ٗ(:ص2ٕٗٔكتاب البر والصلة، جدٌث رلم) (ٖ)
 .ٖٖ٘/ٔجر":صأخرجه ابن ابً شٌبة فً مصنفه، كتاب الصلوات، باب"ما ٌمرأ فً صبلة الف (ٗ)
 .مردوٌةالنحاس وأبً الشٌخ وابن ، وعزاه إلى 5ٗٗ/ٗأورده السٌوطً فً الدر المنثور: (٘)
 .ٕ٘٘/ ٔانظر: بصابر ذوى التمٌٌز فى لطابؾ الكتاب العزٌز للفٌروزآبادي:(ٙ)
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ا َجاَءكُْم ِبِه  ، فً لوله تعالى:«ؼافر» }َولَمَْد َجاَءكُْم ٌُوسُُؾ ِمْن لَْبُل بِاْلبٌََِّناِت فََما ِزْلتُْم فًِ َشّنٍ ِممَّ
ُ ِمْن بَ  ُ َمْن هَُو ُمْسِرٌؾ ُمْرتَاٌب{ ]ؼافر : َحتَّى إِذَا َهلََن لُْلتُْم لَْن ٌَْبعََث َّللاَّ ْعِدِه َرسُواًل َكذَِلَن ٌُِضلُّ َّللاَّ

ٖٗ]. 
 مكٌة السورة ومدنٌتها:

 :لولٌناختلؾ أهل التفسٌر فً مكان نزول السورة على 
ٌّةمأحده لال ، و(ٗ)ابن لتٌبةلال ، وبه (ٖ)، ومماتل(ٕ)، وابن زبٌر(ٔ)لاله ابن عباس .كلها ا: أنها مّكِ

 .(2)وابن كثٌر، (ٙ)المرطبً، (٘)السٌوطً
ٌّة باإِلجماعلال الفٌروزآبادي:"    .(4)"هذه الّسورة مّكِ
 .(5)"مكٌة باإلجماع هًلال ابن الجوزي:"  

أن مصعب بن عمٌر لما لدم المدٌنة ٌعلم الناس المرآن :"أخرج ابن سعد عن عكرمة  
فمالوا: إن شبت جبنان فؤسمعنان المرآن  بعث إلٌهم عمرو بن الجموح: ما هذا الذي جبتمونا به

فواعدهم ٌوما فجاء فمرأ علٌه المرآن }الر تلن آٌات الكتاب المبٌن إنا أنزلناه لرآنا ، لال: نعم
 .(ٓٔ)"عربٌا لعلكم تعملون{

 .(ٕٔ)، لاله الزمخشريفمدنٌة ،(ٔٔ)(2، ٖ، ٕ، ٔ] :أنها مكٌة ماعدا اآلٌاتوالثانً: 
 .(ٖٔ)"إال أربع آٌات منها": أنها مكٌة ابن عباس ولتادة نمل المرطبً:عن 

أمر ٌعموب وولده  سؤلت الٌهود النبً ملسو هيلع هللا ىلص، فمالوا: حدثنا عن"عن ابن عباس لال: وروي 
 .(ٗٔ){"الر تلن آٌات الكتاب المبٌن}وشؤن ٌوسؾ، فؤنزل هللا عز وجل: 

 «:هود»مع سورة « ٌوسف»مناسبة سورة
أنها متممة لما فٌها من لصص الرسل  ،«هود»المناسبة بٌنها وبٌن سورة تكمن 

 والفرق النبٌٌن، خاتم ملسو هيلع هللا ىلصواالستدالل بذلن على كون المرآن وحٌا من عند هللا داال على رسالة دمحم 

 الدعوة تبلٌػ فً ألوامهم مع الرسل لصص كان السابك أن لبلها، وفٌما فٌها المصص بٌن
 .آمن منهم ومن كذبوهم إلنذار مشركً مكة ومن تبعهم من العرب من وعالبة فٌها والمحاجة

وأما هذه السورة فهً لصة نبً ربى فً ؼٌر لومه لبل النبوة وهو صؽٌر السن حتى 
بلػ أشده واكتهل فنبىء وأرسل ودعا إلى دٌنه ثم تولى إدارة الملن لمطر عظٌم فؤحسن اإلدارة 

رسالته وفى جمٌع ما دخل فٌه من أطوار الحٌاة والسٌاسة فٌه وكان خٌر لدوة للناس فً 
وتصرٌؾ أمورها على أحسن ما ٌصل إلٌه العمل البشرى، ومن أعظم ذلن شؤنه مع أبٌه وإخوته 

                                                             
 .مردوٌةالنحاس وأبً الشٌخ وابن ، وعزاه إلى 5ٗٗ/ٗأورده السٌوطً فً الدر المنثور: (ٔ)
 .مردوٌةابن ، وعزاه إلى 5ٗٗ/ٗالسٌوطً فً الدر المنثور: أورده (ٕ)
 .2ٖٔ/ٕانظر: تفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٖ)
 .ٕٕٔانظر: ؼرٌب المرآن: (ٗ)
 .5ٗٗ/ٗانظر: الدر المنثور: (٘)
 .ٔٔٔ/5انظر: تفسٌر المرطبً: (ٙ)
 .ٖ٘ٙ/ٗانظر: تفسٌر ابن كثٌر: (2)
 .ٕ٘٘/ٔالبصابر: (1)
 .ٔٔٗ/ٕزاد المسٌر:(5)
 .5٘ٗ/ٗالدر المنثور: (ٓٔ)
 وهً اآلٌات: (ٔٔ)

ٌَاُت اْلِكتَاِب اْلُمبٌِِن ) ًٌّا لَعَلَّكُْم تَْعِملُوَن )ٔ}الر تِْلَن آ ٌَْن أَْحَسَن اْلمََصِص بَِما ٕ( إِنَّا أَْنَزْلَناهُ لُْرآًنا َعَربِ ( نَْحُن نَمُصُّ َعلَ
ٌَْن َهذَا اْلمُْرآَن َوإِْن كُْنَت ِمنْ  ٌْنَا إِلَ }لَمَْد َكاَن فًِ ٌُوسَُؾ َوإِْخَوتِِه آٌَاٌت ، [ٖ - ٔ({ ]ٌوسؾ : ٖلَْبِلِه لَِمَن اْلؽَافِِلٌَن ) أَْوَح

 .[2({ ]ٌوسؾ : 2ِللسَّابِِلٌَن )
 .ٓٗٗ/ٕانظر: الكشاؾ: (ٕٔ)
 .1ٔٔ/5تفسٌر المرطبً: (ٖٔ)
 وراوٌة عباس، ابن ٌلك لم والضحان عباس، ابن عن للضحان (ٔٔٗ/ٕابن الجوزي: )زاد المسٌر: عزاه(ٗٔ)

 له لٌس مصنوعا تفسٌرا عباس ابن عن الضحان عن روى فمد المترون، ذان سعٌد بن جوٌبر هو الضحان
 .منه الحدٌث وهذا أصل،
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آل بٌت النبوة، وكان من حكمة هللا أن ٌجمعها فً سورة واحدة، ومن ثم كانت أطول لصة فً 
 .(ٔ)المرآن الكرٌم

 أغراض السورة ومماصدها:
سور المرآن الكرٌم فً األساس إلى تمرٌر الحمابك الدٌنٌة الكبرى، وتنفرد كل تمصد  

سورة من سوره ببعض المماصد التً ترمً إلٌها، وتمصد إلبرازها، ولد تضمنت سورة ٌوسؾ 
 :(ٕ)جملة من المماصد نذكر منها

ُمنزله ؼٌباً وصؾ المرآن الكرٌم بـ )اإلبانة( لكل ما ٌوجب الهدى؛ لما ثبت من تمام علم  -ٔ
  .وشهادة، وشمول لدرته لوالً وفعبلً 

ملسو هيلع هللا ىلص، وإعجاز كتابه المبٌن، واالعتبار بمصص الرسل  دمحم إثبات رسالة خاتم النبٌٌن  -ٕ
 .صلوات هللا علٌهم أجمعٌن

بٌان أن الرإٌا الحسنة التً ٌراها المسلم حك، بما تحمله عن نبوءات عن المستمبل  -ٖ
 . عٌدالمرٌب، أو الب
تبدأ السورة الكرٌمة بمص ٌوسؾ علٌه السبلم للرإٌا التً رآها على أبٌه إذ 

ٌعموب علٌه السبلم، وألن ٌوسؾ كان صؽًٌرا آنذان لم ٌُفسر له النبً ٌعموب علٌه 
السبلم معنى الرإٌا ودالالتها ومنعه من إخبارها ألخوته، فالؽٌرة عاطفة فطرٌة خاصة 

واألمهات ٌستؤثرون بؤحد األبناء على ؼٌرهم، وفً هذا حٌن ٌرى األبناء أن اآلباء 
دعوة لكل مسلم أن ٌؽلك الباب الذي لد ٌستؽله الشٌطان لئلفساد العبللات مع لدرته على 

 .ذلن، وذلن حفًظا وصونًا لها
السورة العدٌد من األحداث المثٌرة كإلماء أخوة ٌوسؾ  إذ تتضمنسنن الطبٌعة البشرٌة:  -ٗ

عه السجن الحمًا وتنصٌبه كعزٌز لمصر، وفً جمٌع المحطات تبرز له فً الببر وإٌدا

سنن الطبٌعة البشرٌة لتإكد الصراع األزلً المابم بٌن الخٌر والشر، والنور والظلمة، 
ًٌا للمدر الكبٌر الذي تحمله األنبٌاء فً سبٌل إٌصال  والحك والباطل بما ٌجعل المسلم واع

 .الدعوة للنور
لبة، ال ٌمؾ فً طرٌمها شًء، وأن األمور فً خواتٌمها ال تخرج بٌان أن لدرة هللا ؼا -٘

 .عن إرادته سبحانه وتعالى
بٌان أن الحاكمٌة الحمٌمٌة فً هذا الكون هلل سبحانه، وأن أي حاكمٌة أخرى ال وزان لها   -ٙ

  .فً مٌزان الشرع
ه بٌان أن الكرامة واالعتزاز واإلباء ، تدر من الربح حتى المادي أضعاؾ ما ٌدر  -2

  .التمرغ والتزلؾ واالنحناء
تثبٌت الوحً الذي سٌمت السورة لتثبٌته من بٌن ما تثبت من لضاٌا هذه العمٌدة، وهذا   -1

  .الدٌن فً للوب المإمنٌن
بٌان أن كثٌراً من الناس ال ٌمفون على اآلٌات التً بثها سبحانه فً هذا الكون بمصد   -5

على هذه اآلٌات، وهم عنها ؼافلون، أو  االعتبار واالتعاظ، حٌن إن أكثر الناس ٌمرون
 .معرضون، ؼٌر مبالٌن بما تحمله من دالالت وعبر

بٌان أن اإلٌمان الخالص ٌحتاج إلى حسم كامل فً لضٌة السلطان على الملب   -ٓٔ
وعلى التصرؾ والسلون، فبل تبمى فً الملب دٌنونة إال هلل سبحانه، وال تبمى فً الحٌاة 

  .الذي ال راد لما ٌرٌد عبودٌة إال للمولى الواحد
بٌان أن من سنة هللا فً خلمه معالبة المكذبٌن بآٌاته، والمعرضٌن عن االعتبار فً  -ٔٔ

  .آٌاته الكونٌة

                                                             
 .ٔٔٔ/ٕٔانظر: تفسٌر المراؼً: (ٔ)
 انظر: اسبلم وٌب.]مولع الكترونً[. (ٕ)
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بٌان أن سنة هللا فً الدعوات أن تكون مصحوبة بالشدابد، ومحفوفة بالكروب، حتى  -ٕٔ
كل أسبابه  ال تبمى بمٌة من جهد، وال بمٌة من طالة. ثم ٌجًء النصر بعد الٌؤس من

الظاهرة التً ٌتعلك بها الناس. ٌجًء النصر من عند هللا، فٌنجو الذٌن ٌستحمون النجاة، 
ٌنجون من الهبلن الذي ٌؤخذ المكذبٌن، وٌنجون من البطش والعسؾ الذي ٌسلطه علٌهم 
المتجبرون. وٌحل بؤس هللا بالمجرمٌن، مدمراً ماحماً ال ٌمفون له، وال ٌصده عنهم ولً 

  .ٌروال نص
فً اآلٌات الكرٌمة ٌُمِدم إخوة ٌوسؾ على إلمابه فً الببر وذلن الصبر عند المصٌبة:  -ٖٔ

ًٌا عند والده، وعندما ٌعودون من رعً األؼنام  لشعورهم الدابم بالؽٌرة منه كونه محظ
ٌفسرون سبب ؼٌابه ألبٌه ٌعموب بؤن الذبب لد أكله، وٌظهر األثر الروحانً فً إجابة 

م فعلى الرؼم من أنه ٌعرؾ أبناءه تمام المعرفة وتؤكده من أنهم ٌعموب علٌه السبل
تخلصوا من ٌوسؾ وكذبوا علٌه، إال لم ٌُرد أن ٌفرق األسرة أكثر فما كان منه إال أن 
اكتفى باللجوء إلى هللا وتحذٌرهم بؤن هو وحده من ٌعلم ما ال ٌعلمون، وفً ذلن توجٌه 

ًٌا وحلها مستحٌبًل للجوء إلى هللا فً األزمات مهما كان و  .لعها لو
لوة اإلرادة: ٌشاء هللا لعزٌز مصر أن ٌمر بمافلته بجوار الببر، وحٌن ٌُخرج ؼلمانه  -ٗٔ

ٌوسؾ وٌراه ٌؤخذه لٌربٌه فً لصره إلى أن كبر وبات شابًا جمٌبًل بالػ الُحسن والفتنة، 
لكنها كانت تجد وعندها تعلك للب زوجة العزٌز به فؤرادته لنفسها وحاولت كثًٌرا معه 

الرفض دابًما من طرفه، والحك ٌمال إنه لٌس من السهل على الرجل أن ٌرفض امرأة 
جمٌلة وثرٌة ذات منصب وحسب تعرض نفسها علٌه، وفً هذا توجٌه روحانً واضح 
لكل إنسان بؤن ٌكون ألوى من رؼباته وٌنتصر علٌها كً ٌعوضه هللا عنها خٌر 

 .التعوٌض

مصٌر ٌوسؾ علٌه السبلم السجن لماء إعراضه عن زوجة العزٌز الٌمٌن باهلل: كان  -٘ٔ
التً اتهمته بؤنه أراد بها الخلوة، وبمً ٌوسؾ فً السجن لسنوات عدٌدة وهو صابر 
محتسب رؼم الوحشة والوحدة والمعاناة الشدٌدة التً لمٌها بؽٌاب عابلته، والحنٌن لهم، 

ة هللا واضحة فً األمر وتصب فً ونفسه التً تتوق إلى الحرٌة من جدٌد، لتؤتً حكم
مصلحة ٌوسؾ حٌن وهبه هللا ملََكة تفسٌر األحبلم، لٌفسر حلم وزٌر مصر وٌخرج من 

 .السجن، ألنه ظّن باهلل خًٌرا وما لنط وال استسلم وهذا شؤن المسلم فً كل حال
الذكاء والفطنة: تولى ٌوسؾ علٌه السبلم خزابن مصر فتعهدها بالتدبٌر والتنظٌم  -ٙٔ

رعاٌة، وبذلن َجنب المدٌنة المجاعة والموت بفضل الحكمة والفطنة والذكاء، وال
باإلضافة إلى األخبلق البلزمة فً كل ذي منصب كاإلخبلص والوفاء واألمانة والعمل 
النبٌل، وهذا ما زاد من ثمة الناس به وجعلهم ٌمدرونه حك التمدٌر واالحترام، وما من 

وهذا ٌستوجب الحمد والثناء الدابم على هللا، والتواضع فضل على المسلم فمن هللا وحده، 
 .لآلخرٌن دون استعبلء وِكبر، وتسخٌر الطالة والمدرات لخدمتهم

تتجلى حبكة لصة سٌدنا ٌوسؾ بمدوم إخوته إلٌه من ببلدهم البعٌدة طلبًا للطعام بعد  -2ٔ
فً حدٌثهم المجاعة التً وصلت إلى المدن كلها، وعلى الرؼم من تكرارهم اإلساءة له 

إال أنه اختار أن ٌصفح عن اإلساءة، على الرؼم من أنه كان سًٌدا فً مصر وبممدرته 
االنتمام لنفسه منهم، ألن الصفح مع الممدرة صفة األلوٌاء التً ٌعلمنا إٌاها نبً هللا 

 .ٌوسؾ علٌه السبلم
ن بٌان أن فً لصص أهل الفضل داللة على رحمة هللا لهم وعناٌته بهم، وفً ذل  -1ٔ

رحمة للمإمنٌن؛ ألنهم باعتبارهم بها ٌؤتون وٌذرون، فتصلح أحوالهم، وٌكونون فً 
  .اطمبنان بال، وذلن رحمة من هللا بهم فً حٌاتهم، وسبب لرحمته إٌاهم فً اآلخرة

وهو  أن العالبة خٌر للذٌن اتموا، -ولد ذُكر فٌها كثٌر من الشدابد-بٌنت هذه السورة   -5ٔ
  . ٌخلؾ وعدهوعد هللا الصادق الذي ال
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لم تكن معروفة للعرب لبل نزول  -علٌه السبلم -فمصة ٌوسؾلال ابن عاشور:"  
المرآن إجماال وال تفصٌبل، بخبلؾ لصص األنبٌاء: هود، وصالح، وإبراهٌم، ولوط، 

، إذ كانت معروفة لدٌهم إجماال، فلذلن كان المرآن مبٌنا -علٌهم السبلم أجمعٌن -وشعٌب
ولها لبل اختبلط النبًء ملسو هيلع هللا ىلص بالٌهود فً المدٌنة معجزة عظٌمة من إعبلم ونز، إٌاها ومفصبل

هللا تعالى إٌاه بعلوم األولٌن، وبذلن ساوى الصحابة علماء بنً إسرابٌل فً علم تارٌخ 
 .(ٔ)"األدٌان واألنبٌاء وذلن من أهم ما ٌعلمه المشرعون

 فضائل السورة:

ٌتعلك بما اشتملت علٌه من العبر والدروس الكثٌرة،  فضل هذه السورة العظٌمةإن  
ولم ٌرد عن النبً علٌه الصبلة والسبلم فً فضابلها حدٌث صحٌح، وإن استحب عدٌد من علماء 
األمة لراءتها للمهموم والمحزون؛ ألنها نزلت على للب النبً علٌه الصبلة والسبلم فً عام 

  . تعالى لهالحزن فكانت تسلٌٍة لملبه وتثبٌتاً من هللا
  السورة: هذه فضابلالرواٌات من  به ومما وردت

عن عبد هللا بن عمرو، لال: "أتى رجل رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، فمال: ألربنً ٌا رسول هللا، فمال:  
فالرأ »، فمال: كبرت سنً، واشتد للبً، وؼلظ لسانً، لال: «الرأ ثبلثا من ذوات الر»

، فمال مثل «الرأ ثبلثا من المسبحات»مال مثل ممالته، فمال: ، ف«ثبلثا من ذوات حامٌم
إذا زلزلت » -ملسو هيلع هللا ىلص-ممالته، فمال الرجل: ٌا رسول هللا، ألربنً سورة جامعة، فؤلرأه النبً 

حتى فرغ منها، فمال الرجل: والذي بعثن بالحك، ال أزٌد علٌها أبدا، ثم أدبر « األرض
   .(ٕ)مرتٌن"« أفلح الروٌجل»: الرجل، فمال النبً ملسو هيلع هللا ىلص

إن هللا »أخرج ابن مردوٌه عن أنس رضً هللا عنه:" سمعت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٌمول:  
 .«الر»وهذه السورة مفتتحة بـ .(ٗ)«"إلى الطواسٌن مكان اإلنجٌل (ٖ)أعطانً الرابٌات

عمر بن الخطاب رضً هللا عنه فمرأ صلٌنا وراء ": ، لالعبد هللا بن عامر بن ربٌعة 
فٌهما بسورة ٌوسؾ وسورة الحج لراءة بطٌبة لال هشام: فملت: وهللا لمد كان ٌموم حٌن 

 .(٘)"ٌطلع الفجر لال: نعم
إال من لراءة عثمان  «ٌوسؾ»ما أخذت سورة "الفرافصة بن عمٌر الحنفً لال: عن  

 .(ٙ)"ان ٌرددهابن عفان رضً هللا عنه إٌاها فً الصبح من كثرة ما ك

                                                             
 .ٕٔٓ/ٕٔالتحرٌر والتنوٌر: (ٔ)
. والبٌهمً فً الشعب، فً تعظٌم المرىن، 2٘/ٕ(:ص55ٖٔأخرجه أبو داود فً"باب تحزٌب المرآن") (ٕ)

 .2ٕٔ-ٕٙٔ(:ص2ٕٔ، والنسابً فً عمل الٌوم واللٌلة)5ٙٗ/ٕ(:صٕٕٔ٘فصل"فً فضابل السور واآلٌات")
لؾ، الم، را، والذي ولوله: من ذوات )الر(، أي: من السور التً تبدأ بهذه األحرؾ الثبلثة التً تمرأ ممطعة: أ

 فً المرآن منها خمس سور: ٌونس وهود وٌوسؾ وإبراهٌم والحجر.
ولوله من ذوات }حم{، أي: من السور التً تبدأ بهذٌن الحرفٌن: حا، مٌم، وهً فً المرآن سبع سور: ؼافر، 

 وفصلت، والشورى، والزخرؾ، والدخان، والجاثٌة، واألحماؾ.
التً أولها َسبَّح وٌَُسبُح وسَبح، وهً الحدٌد والحشر والصؾ والجمعة ولوله: من المسبحات، أي: السور 

 والتؽابن واألعلى.
 (.2ٕٗ« )ضعٌؾ أبً داود»، انظر: «ضعٌؾ»وحكم األلبانً

 ]تعلٌك شعٌب األرنإوط[ 
إسناده صحٌح، عٌسى بن هبلل الصدفً، روى عنه ؼٌر واحد وذكره المإلؾ فً الثمات، وهو صدوق كما لال 

(،  ولال الحاكم:"حدٌث صحٌح على شرط الشٌخٌن ولم ٌخرجاه وتعمبه الذهبً ٔٗٗفً التمرٌب)صالحافظ 
/ ٕوأورده الفسوي فً تارٌخه: (، 1ٓ٘/ٕ، أي: فمط من ؼٌر أن ٌكون على شرط الشٌخٌن)«بل صحٌح»بموله:
 فً ثمات التابعٌن من أهل مصر، وبالً رجاله ثمات من رجال الصحٌح. ٙٔ٘ - ٘ٔ٘
 .«الر» ب المبدوءة السور هً: الرابٌات(ٖ)
 .5ٖٖ/ٗالدر المنثور: (ٗ)

 «.طس»أو « طسم»والطواسٌن: هً السور المبدوءة بـ « الر»الرابٌات: هً السور المبدوءة بـ
 .1٘٘/ٕ(:ص1ٔٔأخرجه المستؽفري فً فضابل المرآن) (٘)
 .1٘٘/ٕ(:ص1ٕٔأخرجه المستؽفري فً فضابل المرآن) (ٙ)
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هذا ما تٌسر من التمهٌد للسورة، وسوؾ نبدأ فً تفسٌر آٌاتها بالتفصٌل والتحلٌل، وهللا نسؤل 
أن ٌوفمنا جمٌعا لما ٌحبه وٌرضاه وأن ٌجنبنا فتنة المول والعمل. وأن ٌجعل أعمالنا وألوالنا 

 ونواٌانا خالصة لوجهه الكرٌم.
 
 
 
 
 
 

 المرآن
 [ٔ({ ]ٌوسف : ٔاْلِكتَاِب اْلُمبٌِِن )}الر تِْلَن آٌَاُت 

 التفسٌر:
 )الر( سبك الكبلم على الحروؾ الممطَّعة فً أول سورة البمرة.
 هذه آٌات الكتاب البٌِّن الواضح فً معانٌه وحبلله وحرامه وهداه.

 فً سبب نزولها لوالن:
، (ٔ)لاله ابن عباس إٌاه أن ٌمصَّ علٌهم.نزلت على رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لمسؤلة أصحابه أحدهما: أنها 
 .(ٕ)وعون بن عبدهللا
أنزل على النبً ملسو هيلع هللا ىلص المرآن، لال: فتبله "سعد بن أبً ولاص رضً هللا عنه:  روي عن

،  {الر تلن آٌات الكتاب المبٌن}علٌهم زمانًا، فمالوا: ٌا رسول هللا، لو لصصت علٌنا! فؤنزل هللا: 
، اآلٌة. لال: ثم تبله علٌهم زماًنا، فمالوا: ٌا رسول هللا لو حدثتنا! فؤنزل {لعلكم تعملون}إلى لوله: 

ُ نزَل أَْحَسَن اْلَحِدٌِث ِكتَابًا ُمتََشابًِها} :هللا تعالى [ ، لال خبلد: وزاد فٌه رجل ٖٕ]سورة الزمر: {َّللاَّ
أَلَْم ٌَؤِْن ِللَِّذٌَن }فؤنزل هللا:  -مةأو لال أبو ٌحٌى: ذهبت من كتابً كل -آخر، لالوا: ٌا رسول هللا

 ِ  .]صحٌح[(ٖ)"[ٙٔ]سورة الحدٌد: {آَمنُوا أَْن تَْخَشَع لُلُوبُُهْم ِلِذْكِر َّللاَّ
ملَّ أصحاب رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ملّةً، فمالوا: ٌا رسول هللا حدثنا!  "ولال عون بن عبد هللا: 

ُ نزَل }فؤنزل هللا عز وجل:  [ . ثم ملوا ملَّةً أخرى فمالوا: ٌا ٖٕ]سورة الزمر: {أَْحَسَن اْلَحِدٌثِ َّللاَّ
الر تلن آٌات الكتاب }رسول هللا حدثنا فوق الحدٌث ودون المرآن! ٌعنون المَصص، فؤنزل هللا: 

المبٌن إنا أنزلناه لرآنا عربًٌا لعلكم تعملون نحن نمص علٌن أحسن المصص بما أوحٌنا إلٌن هذا 
، فؤرادوا الحدٌث فدَّلهم على أحسن الحدٌث، وأرادوا  {كنت من لبله لمن الؽافلٌن المرآن وإن

 .]مرسل[(ٗ)"المصَص فدلهم على أحسن المصص
أمر ٌعموب وولده وشؤن  سؤلت الٌهود النبً ملسو هيلع هللا ىلص، فمالوا: حدثنا عن"عن ابن عباس لال: والثانً: 

 .(٘){"ت الكتاب المبٌنالر تلن آٌا}ٌوسؾ، فؤنزل هللا عز وجل: 

                                                             
 .ٕ٘٘/٘ٔ(:ص122ٖٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٔ)
 .ٕ٘٘/٘ٔ(:ص122٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕ)
-ٖ٘٘/٘ٔ(:ص122ٙٔ)و ٖ٘ٗ/ ٕ والحاكم 5ٕٓٙ حبان وابن 2ٗٓ ٌعلى وأبو 1ٕٖٔ البزار أخرجه (ٖ)

 مصعب عن مرة بن عمرو عن لٌس بن عمرو عن طرق من ٗٗ٘ «النزول أسباب» فً والواحدي ،-واللفظ له
 .بعده ما وانظر. الذهبً ووافمه الحاكم، وصححه. مسلم شرط على صحٌح وإسناده. به أبٌه عن سعد بن
 لسم من والمرسل، مرسبل مسعود بن هللا عبد بن عون عن .ٕ٘٘/٘ٔ(:ص122٘ٔأخرجه الطبري) (ٗ)

 الطبري أخرجه: عباس ابن حدٌث من آخر وشاهد. المتمدم وهو سعد، حدٌث من شاهد للحدٌث لكن الضعٌؾ،
 ابن من ٌسمع لم عمرو منمطع، وإسناده عباس، ابن عن المبلبً لٌس بن عمرو عن ،ٕ٘٘/٘ٔ(:ص122ٖٔ)

 كان وإن لبله، لما شاهد وهو لٌس، بن عمرو مرسل من، ٕ٘٘/٘ٔ(:ص122ٗٔ) الطبري وكرره. عباس
 .أعلم وهللا ضعٌفا،

 وراوٌة عباس، ابن ٌلك لم والضحان عباس، ابن عن للضحان (ٔٔٗ/ٕابن الجوزي: )زاد المسٌر: عزاه(٘)
 له لٌس مصنوعا تفسٌرا عباس ابن عن الضحان عن روى فمد المترون، ذان سعٌد بن جوٌبر هو الضحان
 .منه الحدٌث وهذا أصل،
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 ،فً ممدمة تفسٌر السورة ذكر كما بإجماع مكٌة السورةأن  -وهللا أعلم-والراجح 
 إلى الصواب. الموفك وهللا فتنبه، المدٌنة، فً كانت إنما الٌهود وسإاالت
 ، هللا أعلم بمراده.[ٔ}الر{ ]ٌوسؾ : لوله تعالى: 
وروي، عن  .(ٔ)"لال: أنا هللا أرى {،الر:"}عن ابن عباس  مسلم بن صبٌحوروي عن  

 .(ٕ)الضحان مثله
: حروؾ الرحمن مفرله، فحدثت به األعمش {الر} :عن عكرمة، عن ابن عباسوروي  

 .(ٖ)"فمال: عندن مثل هذا وال تخبرناه؟
وروي عن  .(ٗ)"ممطع« الرحمن»هو  {،ن}و {،حم}و {الر"}ن سعٌد بن جبٌر لال: وع 

 .(٘)سالم بن عبد هللا مثله
 .(ٙ)"اسم من أسماء المرآن {:الر"}عن لتادة لال:  
لال: هذا فواتح ٌفتتح هللا بها المرآن، لال: للت: ألم تكن تمول هً  {،الر"}مجاهد: عن  

 .(2)"أسماء؟ لال: ال
هذه آٌات الكتاب البٌِّن  ، أي:"[ٔ}ِتْلَن آٌَاُت اْلِكتَاِب اْلُمبٌِِن{ ]ٌوسؾ : لوله تعالى: 

 .(1)"الواضح فً معانٌه وحبلله وحرامه وهداه
ٌَاُت اْلِكتَاِب اْلُمبٌِِن{ ]ٌوسؾ : وفً تفسٌر لوله تعالى:   :(5)، ثبلثة وجوه[ٔ} الر تِْلَن آ

 أحدها : أنها اآلٌات المتمدم ذكرها فً السورة التً لبلها .
ون معنى لوله تعالى ( تلن آٌات الكتاب المبٌن ) أي الثانً : اآلٌات التً فً هذه السورة ، وٌك

 هذه آٌات الكتاب المبٌن .
الثالث : أن تلن اآلٌات إشارة إلى ما افتتحت به السورة من الحروؾ وأنها عبلمات الكتاب 

 .(ٓٔ)العربً ، لاله ابن بحر

تلن  :السورة، أى :«الكتاب المبٌن»إشارة إلى آٌات السورة. و {،تلن لال الزمخشري:"} 
اآلٌات التً أنزلت إلٌن فً هذه السورة آٌات السورة الظاهر أمرها فً إعجاز العرب وتبكٌتهم. 
أو التً تبٌن لمن تدبرها أنها من عند هللا ال من عند البشر. أو الواضحة التً ال تشتبه على 

من لصة ٌوسؾ. فمد روى  العرب معانٌها لنزولها بلسانهم. أو لد أبٌن فٌها ما سؤلت عنه الٌهود
أن علماء الٌهود لالوا لكبراء المشركٌن: سلوا دمحما لم انتمل آل ٌعموب من الشام إلى مصر؟ وعن 

 .(ٔٔ)"لصة ٌوسؾ
كنت عند عمر ابن الخطاب إذ أتى برجل من عبد المٌس، "عن خالد بن عرفطة لال:  

مسكنه بالسوس، فمال له عمر: أنت فبلن ابن فبلن العبدي؟ لال: نعم، لال: وأنت النازل 
إلى  {الر تلن آٌات الكتاب المبٌن}بالسوس، فضربه بمناة معه فمال العبدي: مالً؟ فمرأ علٌه: 

رأها علٌه ثبلث مرات فضربه ثبلث مرات، ثم لال له فم {،وإن كنت من لبله لمن الؽافلٌن}لوله: 
عمر: أنت الذي انتسخت كتاب دانٌال؟ لال: نعم. لال: اذهب فامحه بالحمٌم والصوؾ األبٌض، 

 .(ٕٔ)"وال تمرأه وال تمربه أحدا من الناس

                                                             
 .51ٕٓ/2(:صٕٖٔٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔ)
 . حكاه دون ذكر اإلسناد.51ٕٓ/2انظر: تفسٌر ابن ابً حاتم: (ٕ)
 .51ٕٓ/2(:صٖٖٔٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٖ)
 .51ٕٓ/2(:صٖٗٔٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٗ)
 . حكاه دون ذكر اإلسناد.51ٕٓ/2انظر: تفسٌر ابن ابً حاتم: (٘)
 .51ٕٓ/2(:صٖ٘ٔٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٙ)
 .51ٕٓ/2(:صٖٙٔٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (2)
 .ٖٕ٘التفسٌر المٌسر: (1)
 .٘/ٖانظر: النكت والعٌون: (5)
 .٘/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٓٔ)
 .ٓٗٗ/ٕالكشاؾ: (ٔٔ)
 .ٕٓٓٔ/2(:صٕٖٗٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕٔ)
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 المرآن
 [ٕ({ ]ٌوسف : ٕ}إِن ا أَنَْزْلنَاهُ لُْرآنًا َعَربًٌِّا لَعَل كُْم تَْعِملُوَن )

 التفسٌر:
 تعملون معانٌه وتفهمونها، وتعملون بهدٌه. -أٌها العرب-إنا أنزلنا هذا المرآن بلؽة العرب، لعلكم 

ًٌّا{ ]ٌوسؾ : لوله تعالى:  إنا أنزلنا هذا الكتاب على دمحم  ، أي:"[ٕ}ِإنَّا أَْنَزْلَناهُ لُْرآًنا َعَربِ
 .(ٔ)"لرآنا عربٌا
الكتاب الذي فٌه لصة ٌوسؾ فً حال كونه لرآنا عربٌا أنزلنا هذا لال الزمخشري:أي:" 

 .(ٕ)"اسم جنس ٌمع على كله وبعضه :«المرآن»وسمى بعض المرآن لرآنا، ألن 
 ، وجهان:[ٕ}إِنَّا أَْنَزْلنَاهُ لُْرآًنا َعَرِبًٌّا{ ]ٌوسؾ : لوله تعالى:وفً  

 . (ٖ)الماوردي عن الجمهورأحدهما : إنا أنزلنا الكتاب لرآناً عربٌاً بلسان العرب ، حكاه 
ً عربٌاً، أي: ٌعرب عن المعانً بفصٌح من  الثانً : إنا أنزلنا خبر ٌوسؾ لرآناً، أي: مجموعا

 المصص وهو شاذ .
تعملون معانٌه  -أٌها العرب-لعلكم  ، أي:"[ٕ}لَعَلَّكُْم تَْعِملُوَن{ ]ٌوسؾ : لوله تعالى: 

 .(ٗ)"وتفهمونها، وتعملون بهدٌه
إرادة أن تفهموه وتحٌطوا بمعانٌه وال ٌلتبس علٌكم }َوَلْو َجعَْلَناهُ  الزمخشري:أي:"لال  

ٌَاتُه{ ]فصلت :  َلْت آ  .(٘)"[ٗٗلُْرآنًا أَْعَجِمًٌّا لَمَالُوا لَْواَل فُّصِ
 :[ٕ-ٔفوابد اآلٌتٌن:]

 ؼٌرهم.بٌان الحكمة فً نزول المرآن باللؽة العربٌة وهً أن ٌعمله العرب لٌبلؽوه إلى  -ٔ
تمرٌر إعجاز المرآن إذ هو مإلؾ من مثل ألر، وطس، وق، ومع هذا لم ٌستطع العرب  -ٕ

 أن ٌؤتوا بسورة مثله.

من اعتماد السلؾ فً كبلم هللا تعالى أن كبلمه جل ، إلكبلم هللا تعالى بحرؾ وصوتأن  -ٖ
وعز مإلؾ من الحروؾ، إن شاء جعلها عربٌة، وإن شاء جعلها عبرانٌة، وإن شاء 

 ا ؼٌر ذلن، فهو المتكلم بحروؾ المرآن، والتوراة، واإلنجٌل، وؼٌرها من كبلمه.جعله
ولال تعالى: ، [ٗلاَل تعالى: }َوَما أَْرَسْلَنا ِمْن َرسُوٍل إِالَّ بِِلَساِن لَْوِمِه ِلٌُبٌََِّن لَُهْم{ ]إبراهٌم: 

ًُّ اْلَمٌُّوُم )ٔ}الم ) ُ اَل إِلَهَ إِالَّ هَُو اْلَح ِه ( نَ ٕ( َّللاَّ ٌْ ٌَْن ٌََد لًا ِلَما بَ ٌَْن اْلِكتَاَب ِباْلَحّكِ ُمَصّدِ َل َعلَ زَّ
ْنِجٌَل ) ٌَاِت َٖوأَْنَزَل التَّْوَراةَ َواإْلِ ( ِمْن لَْبُل هًُدى ِللنَّاِس َوأَْنَزَل اْلفُْرلَاَن إِنَّ الَِّذٌَن َكفَُروا بِآ

ُ َعِزٌٌز ذُو انْ  ِ لَُهْم َعذَاٌب َشِدٌٌد َوَّللاَّ فؤخبر تعالى أنه أنزل ، [ٗ - ٔتَِماٍم{ ]آل عمران:َّللاَّ
الكتب: المرآن، والتوراة واإلنجٌل، وإنما ذلن بلؽات الرسل الذٌن أنزل علٌهم، وبلؽات 

لال تعالى: ، ألوامهم، ألجل أن تموم الحجة علٌهم به، إذ لوكان بؽٌر لؽتهم ما فمهوه.
ٌَاُت اْلِكتَاِب اْلُمِبٌِن ) ًٌّا( إِ ٔ}الر تِْلَن آ  - ٔلَعَلَّكُْم تَْعِملُوَن{ ]ٌوسؾ:   نَّا أَْنَزْلنَاهُ لُْرآنًا َعَربِ

ًٌّا لََعلَّكُْم تَْعِملُوَن )ٕ( َواْلِكتَاِب اْلُمبٌِِن )ٔولاَل تعالى: }حم )، [ٕ ( ٖ( إِنَّا َجعَْلَناهُ لُْرآنًا َعَربِ
ًٌّ َحِكٌٌم{  نَا لَعَِل ٌْ ولاَل تعالى: }َوَلمَْد نَْعلَُم أَنَُّهْم ، [ٗ - ٔ]الزخرؾ: َوإِنَّهُ فًِ أُّمِ اْلِكتَاِب لََد

ًٌّ ُمبٌٌِن{ ]ا ًٌّ َوَهذَا ِلَساٌن َعَرِب ٌِْه أَْعَجِم لنحل: ٌَمُولُوَن إِنََّما ٌُعَلُِّمهُ بََشٌر ِلَساُن الَِّذي ٌُْلِحُدوَن إِلَ
وُح اأْلَِمٌُن )5َٕٔن )ولاَل َجلَّ َوَعزَّ }َوإِنَّهُ لَتَْنِزٌُل َرّبِ اْلَعالَِمٌ، [ٖٓٔ ( 5ٖٔ( نََزَل بِِه الرُّ

ٍ ُمِبٌٍن )5َٗٔعلَى لَْلبَِن ِلتَكُوَن ِمَن اْلُمْنِذِرٌَن ) ًّ ِلٌَن 5٘ٔ( بِِلَساٍن َعَربِ ( َوإِنَّهُ لَِفً ُزبُِر اأْلَوَّ
ْلنَاهُ َعلَى بَْعِض ( وَ 52ٔ( أََولَْم ٌَكُْن لَُهْم آٌَةً أَْن ٌَْعلََمهُ عُلََماُء بَِنً إِْسَرابٌَِل )5ٙٔ) لَْو نَزَّ

ٌِْهْم َما َكانُوا بِِه ُمْإِمنٌَِن{ ]الشعراء: 51ٔاأْلَْعَجِمٌَن ) ولاَل ، [55ٔ - 5ٕٔ( فَمََرأَهُ َعلَ
ًٌّا ( لُْرآنًا َعَربِ 2ٕتعالى: }َولَمَْد َضَرْبنَا ِللنَّاِس فًِ َهذَا اْلمُْرآِن ِمْن كُّلِ َمثٍَل لََعلَُّهْم ٌَتَذَكَُّروَن )

                                                             
 .2ٕٙ/ٗالتفسٌر الوسٌط، مجمع البحوث: (ٔ)
 .ٓٗٗ/ٕالكشاؾ: (ٕ)
 .ٙ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٖ)
 .ٖٕ٘التفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .ٓٗٗ/ٕالكشاؾ: (٘)
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ٌَْر ِذي ِعَوجٍ لَعَلَُّهْم ٌَتَّمُوَن{ ]الزمر:  ( تَْنِزٌٌل ِمَن ٔولاَل سُبحانه: }حم )، [1ٕ - 2َٕؼ
ِحٌِم ) ْحَمِن الرَّ ًٌّا ِلمَْوٍم ٌَْعلَُموَن )ٕالرَّ ٌَاتُهُ لُْرآًنا َعَربِ َلْت آ ( بَِشًٌرا َونَِذًٌرا ٖ( ِكتَاٌب فُّصِ

ولاَل تعالى: }َوَلْو َجعَْلنَاهُ لُْرآًنا ، [ٗ - ٌَْٔسَمعُوَن{ ]فصلت:  فَؤَْعَرَض أَْكثَُرهُْم فَُهْم الَ 
ًٌّ لُْل هَُو ِللَِّذٌَن آَمنُوا هًُدى َوِشفَاٌء َوالَّ  ًٌّ َوَعَربِ لَْت آٌَاتُهُ أَْعَجِم ِذٌَن اَل أَْعَجِمًٌّا لَمَالُوا َلْواَل فُّصِ

ٌِْهْم َعًمى ...{ ]فصلت: ٌُْإِمنُوَن فًِ آذَانِِهْم َوْلٌر َوهَُو   [.َٗٗعلَ
فؤخبَر تعالى أنَّ المرآَن الذي نزَل به ِجبرٌُل علٌه السَّبلُم منهُ تبارن وتعالى 

د  ًُّ الذي أْنزَل على محمَّ بلؽِة لوِمِه، لٌفمَهوُه  -ملسو هيلع هللا ىلص-وحٌُهُ وتنزٌلُهُ، وهو هذا المرآُن العرب
 وٌَْعِملُوهُ وٌْعلَُموهُ.

ًٌّ ُمِبٌٌن{ أي: بلؽِة العر  ب.ولولُه: }ِلَساٌن َعَربِ
فاهلل تعالى تكلم به كذلن، بحروفه العربٌة، كاأللؾ والباء والتاء، لٌس شًء من 

عن جبرٌل،  -ملسو هيلع هللا ىلص-ذلن لول أحد سواه، وإنما بلؽه جبرٌل علٌه السبلم عنه، وبلؽه دمحم 
ه، بل تحدى هللا تعالى اإلنس والجن أن ٌؤتوا بمثله، وهو الذي أعجز الكفار أن ٌؤتوا بمثل

كما لال تعالى: }لل لبن اجتمعت اإلنس والجن على أن ٌؤتوا بمثل هذا المرآن ال ٌؤتون 
فكونه مإلفا من الحروؾ ظاهر ، [11بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهٌرا{ ]اإلسراء: 

 أحد{ آٌة، وهً أربع كلمات، ال ٌحتاج إلى استدالل، إذ أن كل أحد ٌعلم أن }لل هو هللا
 .(ٔ)كل كلمة مإلفة من حرفٌن أو أكثر، وهً كلمات عربٌة، وحروؾ عربٌة

 ، لال تعالى:المرآن حروؾ، فالمرآن العربً مخلوقعلى من لال أن وفً اآلٌة الرد  -ٗ
ٌَْن{ }الر ِكتَاٌب  }الر ِتْلَن آٌَاُت اْلِكتَاِب اْلُمبٌِن{، [ٕ-ٔ]األعراؾ:}المص ِكتَاٌب أُْنِزَل إِلَ

َلْت ِمْن لَُدْن َحِكٌٍم َخبٌٍِر{ ٌَاتُهُ ثُمَّ فُّصِ فذكر الحروؾ المتصلة الممطعة [، ٔ]هود:أُْحِكَمْت آ
 فً أول السور، وأخبر أنه الكتاب والمرآن وأنها منزلة.

وروي أن النبً ملسو هيلع هللا ىلص لال: " من لرأ حرفاً من المرآن كتب هللا له عشر حسنات، 
ا عنه عشر سٌبات، ورفع له عشر درجات، أما إنً ال ألول الم حرؾ، ولكن ومح

 . وهذا نص فً موضع الخبلؾ.(ٕ)األلؾ حرؾ والبلم حرؾ والٌم حرؾ" 
المرآن ؼٌر مخلوق، وأن المرآن عند أصحاب الحدٌث هو الكتاب وبذلن فإن 

المرآن العربً السور واآلٌات المتلو باللسان الذي أنزله هللا تعالى على نبٌه دمحم ملسو هيلع هللا ىلص، وهو 
والمسموع باآلذان المعمول باألذهان المحفوظ فً الصدور المكتوب بالمصاحؾ 

 .(ٖ)بالسطور له أول وآخر وبعض
 المرآن

ٌَْن َهذَا اْلمُْرآَن َوإِْن كُْنَت ِمْن لَ  ٌْنَا إِلَ ٌَْن أَْحَسَن اْلمََصِص بَِما أَْوَح ْبِلِه لَِمَن اْلغَافِِلٌَن }نَْحُن نَمُصُّ َعلَ
 [ٖ({ ]ٌوسف : ٖ)

 التفسٌر:
أحسن المصص بوحٌنا إلٌن هذا المرآن، وإن كنت لبل إنزاله  -أٌها الرسول-نحن نمصُّ علٌن 

 علٌن لمن الؽافلٌن عن هذه األخبار، ال تدري عنها شٌبًا.
ٌَْن أَْحَسَن اْلمََصِص لوله تعالى:  ٌَْن َهذَا اْلمُْرآَن{ ]ٌوسؾ : بَِما  }نَْحُن نَمُصُّ َعلَ َنا إِلَ ٌْ ، [ٖأَْوَح
بإٌِحاءتنا ، نحن نحدثن ٌا دمحم ونروي لن أخبار األمم السابمة، بؤصدق كبلم، وأحسن بٌان أي:"

 .(ٗ)"إلٌن هذا المرآن المعجز

                                                             
 .3٘ٔ-4٘ٔالجدٌع:: البرٌة رب كالم فى السلفٌة العمٌدةانظر:  (ٔ)
ً  لرأ فٌمن جاء ما. ب) المرآن فضابل كتاب. ت أخرجه(ٕ)  مسعود بن هللا عبد حدٌث من 2٘ٔ/٘( المرآ، من حرفا
 ابن عن الوجه هذا ؼٌر من الحدٌث هذ وٌروى". الوجه هذا من ؼرٌب صحٌح حسن: "ولال - عنه هللا رضً -

 ..مسعود ابن على بعضهم وولفع بعضهم رفعه مسعود ابن عن األحوص أبو ورواه مسعود،
 .ٗ٘٘/ٕ:اْلشرار المدرٌة المعتزلة على الرد فً االنتصار(ٖ)
 .2ٖ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٗ)
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مصص" مول جل ثناإه لنبٌه دمحم ملسو هيلع هللا ىلص:"نحن نمص علٌن" ٌا دمحم،"أحسن الٌ لال الطبري:" 
بوحٌنا إلٌن هذا المرآن، فنخبرن فٌه عن األخبار الماضٌة، وأنباء األمم السالفة والكتب التً 

 .(ٔ)"أنزلناها فً العصور الخالٌة
، الذي ٌؤتً بالمصة على حمٌمتها :«الماص»نبٌن لن أحسن البٌان و :أي" لال الزجاج: 

 .(ٕ)" بوحٌنا إلٌن هذا المرآن :أي{، بما أوحٌنا إلٌن هذا المرآن
الذي ٌؤتً بالمصة على  «الماصّ »أي: نبٌن لن أحسن البٌان، و لال الماوردي:" 
 .(ٖ)حمٌمتها"
 من الكتب الماضٌة وأمور هللا السالفة {،نحن نمص علٌن أحسن المصص"}لتادة:  عن 
 .(ٗ){"وإن كنت من لبله لمن الؽافلٌن،}فً األمم
وإن كنت لبل إنزاله  ، أي:"[ٖكُْنَت ِمْن لَْبِلِه لَِمَن اْلَؽافِِلٌَن{ ]ٌوسؾ : }َوإِْن لوله تعالى: 

 .(٘)"علٌن لمن الؽافلٌن عن هذه األخبار، ال تدري عنها شٌبًا
ٌمول تعالى ذكره: وإن كنت ٌا دمحم من لبل أن نوحٌه إلٌن لمن الؽافلٌن  لال الطبري:" 

 .(ٙ)"عن ذلن، ال تعلمه وال شٌبا منه
 صة ٌوسؾ وإخوته، ألنه علٌه السبلم إنما علملمن الؽافلٌن عن  :أي " لال الزجاج: 

 .(2)"ذلن بالوحً
 .(1)"أي: من لبل هذا المرآن {،وإن كنت من لبله لمن الؽافلٌن"}عن لتادة:  
 الفوابد:
 المرآن الكرٌم أشتمل على أحسن المصص فبل معنى لسماع لصص ؼٌره. -ٔ

 هللا صلى النبً أتى أنه عنه هللا رضً الخطاب بن عمر عن أحمد اإلمام روى
 وسلم علٌه هللا صلى النبً على فمرأه الكتاب أهل بعض من أصابه بكتاب وسلم علٌه

أمتهوكون فٌها ٌا ابن الخطاب والذى نفسى بٌده لمد جبتكم بها :" ولال فؽضب: لال
فتصدلونه والذى بٌضاء نمٌة ال تسؤلوهم عن شىء فٌخبروكم بحك فتكذبونه وباطل 

 .(5)"نفسى بٌده لو أن موسى كان حٌا ما وسعه إال أن ٌتبعنى
 تمرٌر نبوة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص وإثباتها بؤلوى برهان عملً وأعظم دلٌل نملً. -ٕ
هذه المصة فٌها كثٌر من ، فإن من معجزات النبً ملسو هيلع هللا ىلص-علٌه السبلم–أن لصة ٌوسؾ  -ٖ

والعظات واألحكام واألخبلق وألوان االبتبلء واالمتحان والفضل العجابب والعبر 
 واإلحسان

 المرآن
ٌْتُُهْم ِلً َسا ٌُْت أََحَد َعَشَر َكْوَكًبا َوالش ْمَس َواْلمََمَر َرأَ ِجِدٌَن }إِْذ لَاَل ٌُوسُُف ِْلَبٌِِه ٌَا أَبَِت إِنًِّ َرأَ

 [ٗ({ ]ٌوسف : ٗ)
 التفسٌر:

                                                             
 .ٔ٘٘/٘ٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .11/ٖمعانً المرآن: (ٕ)
 .ٙ/ٖالنكت والعٌون: (ٖ)
 .ٕ٘٘-ٔ٘٘/٘ٔ(:ص122ٕٔأخرجه الطبري) (ٗ)
 .ٖٕ٘التفسٌر المٌسر: (٘)
 .ٔ٘٘/٘ٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .11/ٖمعانً المرآن: (2)
 .ٕٓٓٔ/2(:ص2ٕٖٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (1)
( : رواه أحمد، وأبو ٌعلى، والبزار وفٌه مجالد 2ٗٔ/ٔ( لال الهٌثمى )5٘ٔ٘ٔ، رلم 12ٖ/ٖأخرجه أحمد )(5)

 .بن سعٌد ضعفه أحمد وٌحٌى بن سعٌد وؼٌرهما.



ٔٙٙ 
 

ن لول ٌوسؾ ألبٌه: إنً رأٌت فً المنام أحد عشر كوكبًا، والشمس لموم -أٌها الرسول-اذكر 
والممر رأٌتهم لً ساجدٌن. فكانت هذه الرإٌا بشرى ِلَما وصل إلٌه ٌوسؾ علٌه السبلم من علّوِ 

 المنزلة فً الدنٌا واآلخرة.
ٌُْت أََحَد َعَشرَ لوله تعالى:  ٌَا أَبَِت إِنًِّ َرأَ  ، أي:"[َٗكْوَكًبا{ ]ٌوسؾ :  }إِْذ لَاَل ٌُوسُُؾ أِلَبٌِِه 
 .(ٔ)"لمومن لول ٌوسؾ ألبٌه: إنً رأٌت فً المنام أحد عشر كوكًبا -أٌها الرسول-اذكر 
 .(ٕ)"هبطوا إلى األرض من السماء لال مماتل:" 
ٌمول تعالى ذكره لنبٌه دمحم ملسو هيلع هللا ىلص: وإن كنت ٌا دمحم، لمن الؽافلٌن عن نبؤ  لال الطبري:" 

ٌا أبت إنً رأٌت أحَد }إذ لال ألبٌه ٌعموب بن إسحاق:  ٌوسؾ بن ٌعموب بن إسحاق بن إبراهٌم
 .(ٖ)"؛ ٌمول: إنً رأٌت فً منامً أحد عشر كوكبًا{عشر كوكبًا
 .(ٗ)"كانت رإٌا األنبٌاء وحًٌا لال ابن عباس:" 
ب، ولذلن ال رّ اسم عبري عُ « ٌوسؾ»أي: واذكر إذ لال ٌوسؾ ألبٌه، و لال البؽوي:" 

 .(٘)"هو عربً :ولٌل ،ٌجري ]علٌه اإلعراب[
واجتمعا  ،سبل أبو الحسن األلطع عن ٌوسؾ؟ فمال: األسؾ: الحزن، واألسٌؾ: العبد 
 .(ٙ)"-علٌهم السبلم-عموب بن إسحاق بن إبراهٌم ألبٌه ٌ، فلذلن سمً ٌوسؾ ،ٌوسؾ»«فً 

عن ابن عمر رضً هللا عنهما عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص لال: "إن الكرٌم ابن الكرٌم ابن الكرٌم ابن  
 .(2)"الكرٌم ٌوسؾ بن ٌعموب بن إسحاق بن إبراهٌم

ٌَا أََبِت إِّنًِ لوله تعالى:وفً   ٌُْت أََحَد َعَشَر َكْوَكبًا{ ]ٌوسؾ : }إِْذ لَاَل ٌُوسُُؾ أِلَبٌِِه  ، [َٗرأَ
 وجهان:
، (1)عن ابن عباس أنه رأى أبوٌه وإخوته ساجدٌن له، فكنى عن ذكرهم، وهذا مروي أحدهما:
 .(5)ولتادة

الثانً : أنه رأى أحد عشر كوكباً والشمس والممر ساجدٌن له فتؤول الكواكب إخوته، والشمس 
، وهو (ٗٔ)، وابن زٌد(ٖٔ)، وابن جرٌج(ٕٔ)، وسفٌان(ٔٔ)، والضحان(ٓٔ)لتادةأباه، والممر أمه، لاله 

 .(٘ٔ)لول األكثرٌن
اآلٌة، لال: أبواه وإخوته.  {ٌا أبت إنً رأٌت أحد عشر كوكبًا}لال ابن زٌد، فً لوله:" 

فمالوا: ما رضً أن ٌسجد له إخوته حتى سجد له أبواه! حٌن  ،(ٙٔ)لال: فنعاه إخوته، وكانوا أنبٌاء
 .(2ٔ)"بلؽهم

                                                             
 .ٖٕ٘التفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .1ٖٔ/ٕمماتل بن سلٌمان:تفسٌر  (ٕ)
 .ٗ٘٘/٘ٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .ٗ٘٘/٘ٔ(:ص1221ٔأخرجه الطبري) (ٗ)
 .ٕٕٔ/ٗتفسٌر البؽوي: (٘)
 .ٕٕٔ/ٗ، وانظر: تفسٌر البؽوي:52ٔ/٘أخرجه الثعلبً فً تفسٌره: (ٙ)
/  ٙ": للسابلٌن آٌات وإخوته ٌوسؾ فً كان لمد: "تعالى هللا لول باب - األنبٌاء أحادٌث فً البخاري أخرجه(2)

 مسلم ورواه: أٌضا المنالب وفً ،ٖٔٙ/  1": علٌن نعمته وٌتم" باب ٌوسؾ، سورة تفسٌر وفً ،5ٔٗ
 .ٕ٘ٔ/  ٗ: لؤللبانً الصحٌحة األحادٌث سلسلة: انظر. ٕٙٔ/  ٖٔ: السنة شرح فً البؽوي وأخرجه مختصرا،

 .ٖٔٗ/ٕ، وزاد المسٌر:ٙ/ٖانظر: النكتو العٌون: (1)
 .ٖٔٗ/ٕ، وزاد المسٌر:ٙ/ٖانظر: النكتو العٌون: (5)
 .2٘٘-ٙ٘٘/٘ٔ(:ص121ٖٔ(، )121ٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٓٔ)
 .2٘٘/٘ٔ(:ص121ٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٔٔ)
 .2٘٘/٘ٔ(:ص121ٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕٔ)
 .2٘٘/٘ٔ(:ص121٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖٔ)
 .2٘٘/٘ٔ(:ص1212ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٗٔ)
 .ٖٔٗ/ٕ، وزاد المسٌر:ٙ/ٖانظر: النكتو العٌون: (٘ٔ)
(ٔٙ) . 
 .2٘٘/٘ٔ(:ص1212ٔأخرجه تفسٌر الطبري) (2ٔ)
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فالكواكب األحد عشر إخوته والشمس أم ٌوسؾ وهً راحٌل بنت التان،  لال مماتل:" 
 .(ٔ)"والتان هو خال ٌعموب، والممر أبوه ٌعموب بن إسحاق بن إبراهٌم

 .(ٕ)"الكواكب: إخوته، والشمس والممر: أبواه :"لتادة لال 
الشمس أبوه والممر خالته، وذلن أن أمه راحٌل كانت لد "لتادة: وحكً الثعلبً عن  
 .(ٖ)"ماتت
 .(ٗ)"الشمس أبوه، والممر خالته، ألن أمه كانت لد ماتت"ولال السدي:  

لال وهب  والمفسرون: رأى ٌوسؾ وهو ابن اثنتً عشرة سنة أن أحد لال الواحٌد :"
 .(٘)"سجدن لهعشر كوكبًا والشمس والممر 
ولد تكلم المفسرون على تعبٌر هذا المنام : أن األحد عشر كوكبا عبارة  لال ابن كثٌر:"

ُروي هذا عن  عن إخوته ، وكانوا أحد عشر رجبل سواه والشمس والممر عبارة عن أبٌه وأمه
ولتادة وسفٌان الثوري ، وعبد الرحمن بن زٌد بن أسلم ، ولد ولع  ابن عباس ، والضحان

سٌرها بعد أربعٌن سنة ، ولٌل : ثمانٌن سنة ، وذلن حٌن رفع أبوٌه على العرش ، وهو تف
ٌَاَي ِمْن لَْبُل لَْد َجعَلََها  ًدا َولَاَل ٌَا أَبَِت َهذَا تَؤِْوٌُل ُرْإ وا لَهُ سُجَّ سرٌره ، وإخوته بٌن ٌدٌه : } َوَخرُّ

 .(ٙ)"[َٓٓٔربًِّ َحمًّا { ]ٌوسؾ : 
 عامر }ٌا أبت{ بفتح التاء فً جمٌع المرآن على تمدٌر: ٌا أبتاه.لرأ أبو جعفر وابن  

 .(2)ولرأ اآلخرون: }ٌا أبت{ بكسر التاء ألن أصله: ٌا أبت، والجزم ٌحرن إلى الكسر
تُُهْم ِلً َساِجِدٌَن{ ]ٌوسؾ : لوله تعالى:  ٌْ ورأٌت فً المنام  ، أي:"[ٗ}َوالشَّْمَس َواْلمََمَر َرأَ

 .(1)"الشمس والممر ساجدةً لً مع الكواكب
 .(5)"ٌمول: والشمس والممر رأٌتهم فً منامً سجودا لال الطبري:" 
ًَّ ملسو هيلع هللا ىلص رجٌل من ٌهود ٌمال له"بستانة الٌهودي"، فمال له: ٌا دمحم،  لال جابر:"  أتى النب

له، ما أسماإها؟ لال: فسكت رسول هللا صلى هللا أخبرنً عن الكواكب التً رآها ٌوسؾ ساجدةً 
لال: فبعث رسول هللا صلى  علٌه وسلم، فلم ٌجبه بشًء، ونزل علٌه جبربٌل وأخبره بؤسمابها.

هللا علٌه وسلم إلٌه، فمال: هل أنت مإمن إن أخبرتن بؤسمابها؟ لال: نعم! فمال: جربان والطارق، 
مودان، والفلٌك، والمصبح، والضَّروح، وذو الفرغ، والذٌال، وذو الكنفات، ولابس، ووثاب وع

 .(ٓٔ)"والضٌاء، والنور. فمال الٌهودي: وهللا إنها ألسماإها!
ٌْتُُهْم ِلً َساِجِدٌَن{ ]ٌوسؾ : لوله:وفً إعادة    وجهان: ،[ٗ}َرأَ

 .(ٖٔ)، والطبري(ٕٔ)، اولزجاج(ٔٔ)أحدهما : تؤكٌداً لؤلول لبعد ما بٌنهما لاله ابن األنباري
لال ابن األنباري: لما تطاول الكبلم بٌن الرإٌة والسجود أعٌدت الرإٌة مع السجود؛  

 .(ٗٔ)"لٌكون ذلن أكشؾ للمعنى وأدل على التوكٌد والبٌان
 .(ٔ)الثانً : أن األول رإٌته لهم والثانً رإٌته لسجودهم

                                                             
 .1ٖٔ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٔ)
 .2٘٘/٘ٔ(:ص121ٖٔأخرجه الطبري) (ٕ)
 .51ٔ/٘الكشؾ والبٌان: (ٖ)
 .ٖٔٗ/ٕزاد المسٌر: (ٗ)
 .1ٓٔ/ٗ، وانظر: زاد المسٌر:1ٔ/ٕٔالتفسٌر البسٌط : (٘)
 .2ٖٓ-5ٖٙ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٙ)
 .ٖٕٔ/ٗانظر: تفسٌر البؽوي: (2)
 .2ٖ/ٕصفوة التفاسٌر: (1)
 .ٙ٘٘/٘ٔتفسٌر الطبري: (5)
 .٘٘٘/٘ٔ(:ص121ٓٔأخرجه الطبري) (ٓٔ)
 .1ٔ/ٕٔنمبل عن التفسٌر البسٌط للواحدي: (ٔٔ)
 .5ٔ/ٖانظر: معانً المرآن: (ٕٔ)
 .ٙ٘٘/٘ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٖٔ)
 .1ٔ/ٕٔالتفسٌر البسٌط للواحدي: (ٗٔ)
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 :(ٕ)وجهان ،«ساجدٌن»وفً لوله 
 إعظاماً ال عبادة .أحدهما : أنه السجود المعهود فً الصبلة 

 :(ٖ)الثانً : أنه رآهم خاضعٌن فجعل خضوعهم سجوداً، كمول الشاعر
 ترى األْكم منه سجدا للحوافر            بَجْمع تضل البُْلُك فً َحَجراته 

وكان ٌوسؾ رأى وهو ابن سبع سنٌن، أن احدى عشرة عصا طواال كانت "لال وهب:  
وإذا عصا صؽٌرة ثبتت علٌها حتى التلعتها وؼلبتها فوصؾ مركوزة فً األرض كهٌبة الدابرة 

ذلن ألبٌه، فمال له: إٌان أن تذكر هذا إلخوتن، ثم رأى وهو ابن اثنً عشرة سنة أن أحد عشر 
كوكبا والشمس والممر سجدن له فمصها على أبٌه فمال له: ال تمصص رإٌان على إخوتن 

فً إهبلكن، ألنهم ٌعلمون تؤوٌلها فٌحسدونن إن فٌكٌدوا لن كٌدا فٌبؽوا لن الؽوابل وٌحتالوا 
 .(ٗ)"الشٌطان لئلنسان عدو مبٌن

 الفوابد:
 ثبوت الرإٌا شرعا ومشروعٌة تعبٌرها. -ٔ
 لد تتؤخر الرإٌا فبل ٌظهر مصدالها إال بعد السنٌن العدٌدة.- -ٕ
 المرآن

ً  اَل تَْمُصْص ُرْإٌَاَن َعلَى إِْخَوِتَن فٌََِكٌُدوا  ٌَْطاَن ِلْْلِْنَساِن َعُدوٌّ ُمبٌٌِن }لَاَل ٌَا بُنَ ًٌْدا إِن  الش  لََن َك
 [٘({ ]ٌوسف : ٘)

 التفسٌر:
لال ٌعموب البنه ٌوسؾ: ٌا بنً ال تذكر إلخوتن هذه الرإٌا فٌحسدون، وٌعادون، وٌحتالوا فً 

 إهبلكن، إن الشٌطان لئلنسان عدو ظاهر العداوة.
ًَّ اَل تَمْ لوله تعالى:  ٌَا بُنَ ًٌْدا{ ]ٌوسؾ : }لَاَل  ، [ُ٘صْص ُرْإٌَاَن َعلَى إِْخَوتَِن فٌََِكٌُدوا لََن َك

فٌحتالوا إِلهبلكن حٌلةً عظٌمة ال تمدر على ، لال له ٌعموب: ال تخبْر بهذه الرإٌا إخوتن أي:"
 .(٘)"رّدها

 .(ٙ)"فٌعلموا بن شرا {،فٌكٌدوا لن كٌدا} ،فٌحسدون إضمار لال مماتل:" 
ٌمول تعالى مخبًرا عن لول ٌعموب البنه ٌوسؾ حٌن لَّص علٌه ما رأى  لال ابن كثٌر:" 

من هذه الرإٌا ، التً تعبٌرها خضوع إخوته له وتعظٌمهم إٌاه تعظٌما زابًدا ، بحٌث ٌخرون له 
ساجدٌن إجبلال وإكراما واحتراما فخشً ٌعموب ، علٌه السبلم ، أن ٌحدث بهذا المنام أحدا من 

ذلن ، فٌبؽوا له الؽوابل ، حسدا منهم له ؛ ولهذا لال له : } ال تَْمُصْص إخوته فٌحسدوه  على 
ًٌْدا { أي : ٌحتالوا لن حٌلةً ٌُْرُدونَن فٌها. ولهذا ثبتت السنة عن  ُرْإٌَاَن َعلَى إِْخَوتَِن فٌََِكٌُدوا لََن َك

ل إلى إذا رأى أحدكم ما ٌحب فلٌحدث به ، »رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أنه لال :  وإذا رأى ما ٌكره فلٌتحوَّ
جنبه اآلخر ولٌتفل عن ٌساره ثبلثا ، ولٌستعذ باهلل من شرها ، وال ٌحدث بها أحًدا ، فإنها لن 

                                                                                                                                                                               
 .ٙ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٔ)
 .ٙ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٕ)
 ،15ٓ: الكبٌر والمعانً ،1ٕ٘: ٔ الكامل، انظر:  المشهور الفارس الطابً، مهلهل بن الخٌل زٌدالبٌت ل (ٖ)

 فً والباء. وؼٌرها ،5ٕٔ: المعانً ومجموعة ،5ٔ: الشجري ابن وحماسة ،ٕٙ٘: األنباري البن واألضداد
َوابِرِ  َعْمدَ  َشدَّ  لَدْ  ِمْكنَؾٍ  أَبُو...  َؼَدا إِذَا تَْعِرفُونَ  َهلْ  َعاِمٍر، بَنًِ: هو سالؾ ببٌت متعلمة" بجمع" لوله  ؟الدَّ
. الناحٌة( : فسكون بفتح) حجرة جمع والحجرات. الفخذٌن إلى تحجٌلها ٌرتفع الفرس: وبلماء أبلك جمع والبلك
 دون حوله، مما ارتفاعا أشد ٌكون تل وهً: أكمة جمع إكام، جمع( بضمتٌن وأصلها فسكون، بضم) واألكم
 تعرؾ، فلم شهرتها مع فٌه البلك ضلت إذا: ٌمول: "الكبٌر المعانً فً لتٌبة ابن لال. حجارة فٌه ؼلٌظ الجبل،
 هنا المطبوعة وفً". الحوافر ولع من خشعت لد األكم أن وٌرٌد الجٌش، كثرة ٌصؾ. ٌضل أن أحرى فؽٌرها
 .الجمع أو للجٌش" منه" فً والضمٌر أثبته، ما والجٌد" فٌه"
 .51ٔ/٘الكشؾ والبٌان: (ٗ)
 .2ٖ/ٕصفوة التفاسٌر: (٘)
 .1ٖٔ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٙ)
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. وفً الحدٌث اآلخر الذي رواه اإلمام أحمد ، وبعض أهل السنن ، من رواٌة معاوٌة (ٔ)«تضره
الرإٌا على رجل طابر ما لم تُعَبر، فإذا عُبرت » : بن حٌدة المشٌري أنه لال: لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص

ومن هذا ٌإخذ األمر بكتمان النعمة حتى توجد وتظهر ، كما ورد فً حدٌث :  ،(ٕ)«ولعت
 .(ٖ)""استعٌنوا على لضاء الحوابج بكتمانها ، فإن كل ذي نعمة محسود"

ٌمول هللا عز وجل فً كتابه، لدمحم ملسو هيلع هللا ىلص، وهو ٌذكر له خبر ٌوسؾ  لال دمحم بن إسحاق:" 
وإخوته: إذ لال ٌوسؾ ألبٌه ٌا أبت إنً رأٌت أحد عشر كوكبا اآلٌة، فعرؾ ٌعموب تؤوٌلها، 
وخشً علٌه بؽً إخوته فٌما عرؾ من التؤوٌل أن الشمس والممر واألحد عشر كوكبا أبوه وأمه 

ا بنً ال تمصص رإٌان على إخوتن فٌكٌدوا لن كٌدا إن الشٌطان لئلنسان عدو ٌ وإخوته، فمال:
 .(ٗ)"مبٌن

فكان الؽبلمان ٌوسؾ وبنٌامٌن فً حجر ٌعموب، أحبهما وعطؾ علٌهما  لال السدي:" 
لٌتمهما من أمهما، وكان أحب الخلك إلٌه ٌوسؾ، فلما لدموا نحو الشام لال ٌعموب لرعاته 
وؼلمانه: إن أتاكم أحد ٌسؤلكم: من أنتم فمولوا: نحن لٌعموب عبد عٌصا فلمٌهم عٌصا فمال: من 

بد عٌصا، لال: فكؾ، عن ٌعموب، فذلن حٌن لال: وإذ ؼلبتنً على فمالوا نحن لٌعموب ع أنتم؟
الدعوة فبل تؽلبنً على المبر، فنزل ٌعموب الشام فكان لٌس له هم إال ٌوسؾ وأخوه فحسده 
إخوته مما رأوا، من حب أبٌه له ورأى ٌوسؾ فً النوم رإٌا أن: أحد عشر كوكبا والشمس 

فمال له ٌعموب ٌا بنً ال تمصص رإٌان على إخوتن  والممر رأٌتهم لً ساجدٌن فحدث أباه بها
 .(٘)"فٌكٌدوا لن كٌدا فبلػ إخوة ٌوسؾ الرإٌا فحسدوه

 .(ٙ)فى كل اْلمُْرآن ،«للرءٌا»و« رءٌى»و « رءٌان»َكاَن الكسابى ٌِمٌل و
ْنَساِن َعُدوٌّ ُمبٌٌِن{ ]ٌوسؾ : لوله تعالى:  ٌَْطاَن ِلئْلِ إن الشٌطان لئلنسان  ، أي:"[٘}إِنَّ الشَّ

 .(2)"عدو ظاهر العداوة

"نبٌّ  :ٌعنً لال مماتل:" 
(1). 

لال: عادوه، فإنه ٌحك على كل مسلم  {،إن الشٌطان لئلنسان عدو مبٌن"}لتادة لوله:  عن 
 .(5)"عداوته، وعداوته، أن تعادٌه بطاعة هللا

 الفوابد:
 مشروعٌة الحذر واألخذ بالحٌطة فً األمور الهامة. -ٔ
 أن ٌتحدث بها وٌخبر بها من ٌحب دون من ٌكره. آداب الرإٌا: أن من -ٕ

"وهذه اآلٌة أصل فً أال تمص الرإٌا على ؼٌر شفٌك وال  "لال المرطبً:
 .(ٓٔ)ناصح، وال على من ال ٌحسن التؤوٌل فٌها"

 المرآن
َها  }َوَكذَِلَن ٌَْجتَبٌَِن َربَُّن َوٌُعَلُِّمَن ِمْن تَؤِْوٌِل اْْلََحاِدٌِث َوٌُتِمُّ  ٌَْن َوَعلَى آِل ٌَْعمُوَب َكَما أَتَم  نِْعَمتَهُ َعلَ
ٌَْن ِمْن لَْبُل إِْبَراِهٌَم َوإِْسَحاَق إِن  َرب َن َعِلٌٌم َحِكٌٌم )  [ٙ({ ]ٌوسف : َٙعلَى أَبََو

                                                             
( ، ٕٕٕٙ)جاء من حدٌث جابر ، وأم سلمة ، وأبً لتادة : أما حدٌث جابر ، فرواه مسلم فً صحٌحه برلم (ٔ)

( ، وأما حدٌث أبً لتادة ، فرواه أحمد فً 2ٗٔٓٔوأما حدٌث أم سلمة ، فرواه النسابً فً السنن الكبرى برلم )
 .( وهذا لفظه5ٕٙ/٘المسند )

( ٕٓٓ٘( وأبو داود فً السنن برلم )ٓٔ/ٗمن حدٌث لمٌط بن عامر رضً هللا عنه ، رواه أحمد فً المسند ) (ٕ)
 .(5ٖٔٗ( وابن ماجه فً السنن برلم )21ٕٕ) والترمذي فً السنن برلم

 .2ٖٔ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
 .ٕٕٓٔ/2(:صٖٖٗٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٗ)
 .ٕٕٓٔ/2(:صٖٖٖٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (٘)
 .ٖٗٗانظر: السبعة فً المراءات: (ٙ)
 .ٖٕ٘التفسٌر المٌسر: (2)
 .1ٖٔ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (1)
 .ٖٕٓٔ-ٕٕٓٔ/2(:صٖٖ٘ٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (5)
 .ٕٙٔ/5تفسٌر المرطبً: (ٓٔ)
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 التفسٌر:
وكما أران ربن هذه الرإٌا فكذلن ٌصطفٌن وٌعلمن تفسٌر ما ٌراه الناس فً منامهم من الرإى 

تإول إلٌه والعًا، وٌتم نعمته علٌن وعلى آل ٌعموب بالنبوة والرسالة، كما أتمها من لبل على  مما
أبوٌن إبراهٌم وإسحاق بالنبوة والرسالة. إن ربن علٌم بمن ٌصطفٌه من عباده، حكٌم فً تدبٌر 

 أمور خلمه.
وكما أران مثل هذه الرإٌا العظٌم  ، أي:"[ٙ}َوَكذَِلَن ٌَْجتَِبٌَن َربَُّن{ ]ٌوسؾ : لوله تعالى: 

 .(ٔ)"كذلن ٌختارن ربن للنبوة
 .(ٕ)"ٌختارن :أي لا أبو عبٌدة:" 
ٌمول تعالى مخبرا عن لول ٌعموب لولده ٌوسؾ : إنه كما اختارن  ربن  لال ابن كثٌر:" 

أي : ٌختارن  ،، وأران هذه الكواكب مع الشمس والممر ساجدة لن،}َوَكذَِلَن ٌَْجتَبٌَِن َربَُّن{
 .(ٖ)"وٌصطفٌن لنبوته 

ٌمول: كما أران ربن الكواكب والشمَس والممَر لن سجوًدا، فكذلن  لال الطبري:" 
 .(ٗ)"ٌصطفٌن ربن
 {،إنً رأٌت أحد عشر كوكبا} :جواب لموله {وكذلن ٌجتبٌن ربن}لوله:  لال الفراء:" 

 .(٘)"فمٌل له: وهكذا ٌجتبٌن ربن
 .(ٙ)"وهكذا ٌستخلصن ربن بالسجود لال مماتل:" 
 .(2)"، لال: ٌصطفٌن{وكذلن ٌجتبٌن ربن"}عكرمة:  عن 
 .(1)"«تؤوٌل األحادٌث»فاجتباه واصطفاه وعلّمه من َعْبر األحادٌث، وهو لال لتادة:" 
إنً رأٌت أحد عشر كوكبا والشمس والممر :}أنه لما لال له  :التؤوٌل لال الزجاج:" 
فتؤول األحد عشر كوكبا أحد عشر نفسا لهم فضل وأنهم ٌستضاء بهم، ألن  ،{ساجدٌن رأٌتهم لً

 [ٙٔلال هللا جل وعز: }َوِبالنَّْجِم هُْم ٌَْهتَُدوَن{ ]النحل : ، الكواكب ال شًء أضوأ منها وبها ٌهتدى
األم واألخذ عشر كوكبا إخوته، فتؤول له أنه  فتؤول الشمس والممر أبوٌه. فالممر األب والشمس، 
إخوته ٌكونون أنبٌاء ألنه أعلمه أن هللا ٌتم نعمته علٌه وعلى إخوته كما أتمها  كون نبٌا، وأنٌ

كما أتمها على أبوٌن }إبراهٌم وإسحاق، فإتمام النعمة علٌهم أن ٌكونوا أنبٌاء إذ لال: على أبوٌه
 .(5){"من لبل إبراهٌم وإسحاق

 :(ٓٔ)، ثبلثة وجوه[ٙ]ٌوسؾ :  }َوَكذَِلَن ٌَْجتَبٌَِن َربَُّن{وفً لوله تعالى: 
 أحدها : بحسن الَخلك والُخلك .

 الثانً : بترن اإلنتمام .
 .(ٔٔ)الثالث : بالنبوة ، لاله الحسن

ٌعلمن تفسٌر الرإٌا ، أي:"و[ٙ}َوٌُعَلُِّمَن ِمْن تَؤِْوٌِل اأْلََحاِدٌِث{ ]ٌوسؾ : لوله تعالى: 
 .(ٕٔ)"المنامٌَّة

                                                             
 .2ٖ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٔ)
 .ٕٖٓ/ٔمجاز المرآن: (ٕ)
 .2ٖٔ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
 .5٘٘/٘ٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .ٖٙ/ٕمعانً المرآن: (٘)
 .1ٖٔ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٙ)
 .ٓٙ٘/٘ٔ(:ص1215ٔأخرجه الطبري) (2)
 .ٓٙ٘/٘ٔ(:ص125ٓٔأخرجه الطبري) (1)
 .5ٕ/ٖمعانً المرآن: (5)
 .1/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٓٔ)
 .1/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٔٔ)
 .2ٖ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٕٔ)
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ٌمول: وٌعلمن ربن من علم ما ٌإول إلٌه أحادٌُث الناس، عما ٌرونه فً  لال الطبري:" 
 .(ٔ)"منامهم. وذلن تعبٌر الرإٌا

ٌَْن ِمْن لَْبُل  :"لال ابن كثٌر  َها َعلَى أَبََو أي : بإرسالن واإلٌحاء إلٌن ؛ ولهذا لال:} َكَما أَتَمَّ
 .(ٕ)" لذبٌح فً لول ، ولٌس بالرجٌحإِْبَراِهٌَم { وهو الخلٌل ، } َوإِْسَحاَق { ولده ، وهو ا

ُمَن ِمْن تَؤِْوٌِل اأْلََحاِدٌِث{ ]ٌوسؾ : لوله تعالى:وفً   :، ثبلثة ألوال[ٙ}َوٌُعَلِّ
 .(ٗ) مماتل، و(ٖ)أحدها : عبارة الرإٌا ، لاله مجاهد

 .(٘)لثانً : العلم والكبلم والحكمة، لاله ابن زٌد
 تؤوٌل الكبلم: العلم والحكم، وكان ٌوسؾ أعبر الناس، ولرأ: لال ابن زٌد:" 

 .(ٙ)"ولما بلػ أشده آتٌناه حكما وعلما
 :(1)، ومنه لول الشاعر(2)الثالث : عوالب األمور

ٌْن تؤوٌل  ولؤلحبة أٌام تذّكُرها                 وللنوى لبل ٌوم الب
ٌَْن َوَعلَىلوله تعالى:  ٌَْن ِمْن لَْبُل ِإْبَراِهٌَم  }َوٌُتِمُّ نِْعَمتَهُ َعلَ َها َعلَى أَبََو آِل ٌَْعمُوَب َكَما أَتَمَّ

كما أكمل ، ٌتمم فضله وإنعامه علٌن وعلى ذرٌة أبٌن ٌعموب ، أي:"[َٙوإِْسَحاَق{ ]ٌوسؾ : 
 .(5)"النعمة من لبل ذلن على جدن إِبراهٌم وجدن إسحاق بالرسالة واالصطفاء

وعلى آل }واخٌتاره، وتعلٌمه إٌان تؤوٌل األحادٌث  باجتبابه إٌان، لال الطبري:" 
كما أتمها على أبوٌن من ، }ٌمول: وعلى أهل دٌن ٌعموب، وملته من ذرٌته وؼٌرهم  {،ٌعموب

 .(ٓٔ)"، باتخاذه هذا خلٌبل وتنجٌته من النار، وفدٌة هذا بذبح عظٌم{لبل إبراهٌم وإسحاق
اه من  لال عكرمة:"  فنعمته على إبراهٌم أن نجاه من النار، وعلى إسحاق أْن نجَّ
 .(ٔٔ)"الذَّبح

من تمام النعمة، دخول الجنة أن هللا لم ٌتم على أحد نعمه فٌدخله  لال سعٌد بن جبٌر:" 

 .(ٕٔ)"النار
ٌَْن{ ]ٌوسؾ : لوله تعالى:وفً    ، ثبلثة وجوه:[ٙ}َوٌُتِمُّ نِْعَمتَهُ َعلَ
 .(ٖٔ)باختٌارن للنبوةأحدهما : 

 .(ٗٔ)الثانً : بإعبلء كلمتن وتحمٌك رإٌان ، لاله مماتل
 .(٘ٔ)"بتصدٌك الرإٌا التً رأٌتها لنفسن :ٌعنً لال التستري:" 

 .(ٙٔ)الثالث: أن أخرج إخوته إلٌه حتى أنعم علٌهم بعد إساءتهم إلٌه. أفاده الماوردي

                                                             
 .5٘٘/٘ٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .2ٖٔ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)
 .ٓٙ٘/٘ٔ(:ص1ٙ5ٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖ)
 .1ٖٔ/ٕانظر: تفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٗ)
،وفٌه"العلم والكبلم،  وتفسٌر ابن ابً ٓٙ٘/٘ٔ(:ص1ٙ5ٕٔانظر: تفسٌر الطبري) (٘)

 . وفٌه:"العلم والحكم".ٖٕٓٔ/2(:صٖٔٗٔٔحاتم)
 .ٖٕٓٔ/2(:صٖٔٗٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٙ)
 .1/ٖانظر: النكت والعٌون: (2)
 .ٖٙٔ :المفضلٌات فً وهو المفضلٌة لصٌدته من، الطبٌب بن لعبدة البٌت(1)
 .2ٖ/ٕصفوة التفاسٌر: (5)
 .ٓٙ٘/٘ٔتفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .ٔٙ٘/٘ٔ(:ص125ٖٔأخرجه الطبري) (ٔٔ)
 .ٕٗٓٔ/2(:صٕٖٗٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕٔ)
 .1/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٖٔ)
 .1ٖٔ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٗٔ)
 .1ٔتفسٌر التستري: (٘ٔ)
 .1/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٙٔ)
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علٌٌم بمن هو أهٌل للفضل، إن ربن  ، أي:"[ٙ]ٌوسؾ : }إِنَّ َربََّن َعِلٌٌم َحِكٌٌم{ لوله تعالى: 
 .(ٔ)"حكٌم فً تدبٌره لخلمه

 .(ٕ)" أي : هو أعلم حٌث ٌجعل رساالته ، كما لال فً اآلٌة األخرى لال ابن كثٌر:" 
وعلى آل }باجتبابه إٌان، واخٌتاره، وتعلٌمه إٌان تؤوٌل األحادٌث  لال الطبري:" 
كما أتمها على أبوٌن من ، }ٌمول: وعلى أهل دٌن ٌعموب، وملته من ذرٌته وؼٌرهم  {،ٌعموب

 .(ٖ)"، باتخاذه هذا خلٌبل وتنجٌته من النار، وفدٌة هذا بذبح عظٌم{لبل إبراهٌم وإسحاق
لوله: حكٌم، فً عذره ، "(ٗ)"أي: علٌم بما تخفون {،علٌم"}دمحم بن إسحاق، لوله: عن  

 .(٘)"وحجته إلى عباده
 .(ٙ)"لال: حكٌم فً أمره {،حكٌم"}عن أبً العالٌة فً لوله:  
 الفوابد:
 بٌان إفضال هللا على آل إبراهٌم بما أنعم علٌهم فجعلهم أنبٌاء آباء وأبناء وأحفادا. -ٔ
 على واجب الكتب وإنزال الرسل إرسال أن إلىوا ذهبتإذ وفً اآلٌة الرد على المعتزلة،  -ٕ

 والمول بهم، ورحمة عباده، على تعالى هللا من تفضل ذالن أن والحكُّ  تعالى، هللا
 .(2)نفسه على تعالى هو أوجبه: للنا إذا ٌتجه بالوجوب

النبّوة منحة إلهٌّة ، ال تنال بمجرد التشهً والرؼبة، وال تنال بالمجاهدة فإن 
والمعاناة، ولد كذّب الفبلسفة الذٌن زعموا أن النبوة تنال بمجرد الكسب بالجّد 
واالجتهاد، وتكلّؾ أنواع العبادات، والتحام أشّك الطاعات، والدأب فً تهذٌب النفوس، 

 . (1)وتنمٌة الخواطر، وتطهٌر األخبلق، ورٌاضة النفس والبدن
ولد بٌّن هللا فً أكثر من آٌة أّن النبوة نعمة ربانٌة إلهٌة، لال تعالى: )أولبن 
ن حملنا مع نوحٍ ومن ذرٌَّة إبراهٌم  الَّذٌن أنعم هللا علٌهم من النَّبٌٌن من ذرٌَّة آدم وممَّ

ن هدٌنا واجتبٌنا( ]مرٌم:  [ ، وحكى هللا لول ٌعموب البنه ٌوسؾ: 1٘وإسرابٌل وممَّ
[ ، ولال هللا لموسى: )إنً اصطفٌتن على النَّاس ٌٙن ربُّن( ]ٌوسؾ: )وكذلن ٌجتب

 [ .ٗٗٔبرساالتً وبكبلمً( ]األعراؾ: 
ولد طمع أمٌة بن أبً الصَّلت فً أن ٌكون نبً هذه األمة، ولال الكثٌر من 
ً إلٌه، ولكنه لم ٌحصل على مراده، وصدق هللا إذ  الشعر متوجهاً به إلى هللا، وداعٌا

 [ .ٕٗٔ أعلم حٌث ٌجعل رسالته( ]األنعام: ٌمول: )هللا
والرسالة أحد الرجلٌن  وعندما الترح المشركون أن ٌختار هللا ألمر النبوة

العظٌمٌن فً مكة والطابؾ عروة بن مسعود الثمفً أو الولٌد بن المؽٌرة، أنكر هللا ذلن 
لهم فً الدنٌا، المول، وبٌن أّن هذا مستنكر، فهو اإلله العظٌم الذي لسم بٌنهم أرزا

أفٌجوز لهم أن ٌتدخلوا فً تحدٌد المستحّكِ لرحمة النبوة والرسالة؟ )ولالوا لوال نزل هذا 
أهم ٌمسمون رحمة ربن نحن لسمنا بٌنهم  -المرآن على رجٍل من المرٌتٌن عظٌٍم 
عٌشتهم فً الحٌاة الدُّنٌا..( ]الزخرؾ:  [ وسنبٌن فً هذا الفصل الطرٌك الذي ٕٖ-ٖٔمَّ

 .(5)به الذٌن اختارهم هللا أنبٌاء ٌصبح
 :«الحكٌم»، و«العلٌم»إثبات اسمٌن من اسمابه تعالى، وهما: -ٖ

                                                             
 .2ٖ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٔ)
 .2ٖٔ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)
 .ٔٙ٘/٘ٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .ٕٗٓٔ/2(:صٖٖٗٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٗ)
 .ٕٗٓٔ/2(:صٖ٘ٗٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (٘)
 .ٕٗٓٔ/2(:صٖٗٗٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٙ)
 .1ٕ٘ ،ٕٙ٘/ٕ: البهٌة األنوار لوامع: انظر(2)
 .2ٕٙ/ٕ: )البهٌة األنوار لوامع(1)
 .ٓٙ-3٘، اْلشمر:والرساالت لرسلانظر:  (5)
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 .(ٔ)فبل ٌخفى علٌه شًء من األشٌاء، المحٌط علمه بكل شًء: أي: «العلٌم»فـ -
هو العالم بالسرابر والخفٌات التً ال ٌدركها علم «: العلٌم»لال الخطابً:" 

[. وجاء على بناء فعٌل ٖٕ:]لممان {علٌم بذات الصدورإنه }الخلك. كموله تعالى: 
 {وفوق كل ذي علم علٌم}: -سبحانه-للمبالؽة فً وصفه بكمال العلم، ولذلن لال 

فإن ذلن ٌنصرؾ منهم إلى نوع  -وإن كانوا ٌوصفون بالعلم-[. واآلدمٌون 2ٙ:]ٌوسؾ
تعترضهم من المعلومات، دون نوع، ولد ٌوجد ذلن منهم فً حال دون حال، ولد 

اآلفات فٌخلؾ علمهم الجهل، وٌعمب ذكرهم النسٌان، ولد نجد الواحد منهم عالما بالفمه 
ؼٌر عالم بالنحو وعالما بهما ؼٌر عالم بالحساب وبالطب ونحوهما من األمور، وعلم 

وأحصى كل }[، ٕٔ:]الطبلق {لد أحاط بكل شًء علما}علم حمٌمة، وكمال  -سبحانه-هللا 
 .(ٕ)"[1ٕ :]الجن {شًء عددا

آلر، تلن آٌات لال تعالى:}هو المحكم لخلك األشٌاء."«: الحكٌم»ومن اسمابه تعالى: -
 [. ٔ :]هود {كتاب أحكمت آٌاته}[ ولال فً موضع آخر: ٔ:]ٌونس {الكتاب الحكٌم

الذي أحكمت آٌاته، صرؾ عن مفعل إلى ، هنا« الحكٌم»ـفدل على أن المراد ب
األشٌاء، إنما ٌنصرؾ إلى إتمان التدبٌر فٌها، وحسن التمدٌر ومعنى اإلحكام لخلك ، فعٌل
 .(ٖ) لها
 المرآن

 [4({ ]ٌوسف : 4}لَمَْد َكاَن فًِ ٌُوسَُف َوإِْخَوتِِه آٌَاٌت ِللس ائِِلٌَن )
 التفسٌر:

لمد كان فً لصة ٌوسؾ وإخوته عبر وأدلة تدل على لدرة هللا وحكمته لمن ٌسؤل عن أخبارهم، 
  معرفتها.وٌرؼب فً 

لمد كان فً  أي:" [2}َلمَْد َكاَن فًِ ٌُوسَُؾ َوإِْخَوتِِه آٌَاٌت ِللسَّابِِلٌَن{ ]ٌوسؾ : لوله تعالى: 
 .(ٗ)"خبر ٌوسؾ وإخوته األحد عشر عبٌر وعظاٌت للسابلٌن عن أخبارهم

 .(٘)"أي: عبرة لمن كان ساببل عن حدٌثهم لال ابن أبً زمنٌن:" 
معنى اآلٌة: أن فً خبر ٌوسؾ وإخوته عبرة وموعظة لمن  السمرلندي:"لال أبو اللٌث  

 .(ٙ)"سؤل عن أمرهم
فً لصتهم وحدٌثهم آٌات عبلمات ودالبل  :أى {،فً ٌوسؾ وإخوته} لال الزمخشري:" 

على لدرة هللا وحكمته فً كل شًء للسابلٌن لمن سؤل عن لصتهم وعرفها. ولٌل آٌات على نبوة 
 ...دمحم ملسو هيلع هللا ىلص للذٌن سؤلوه من الٌهود عنها، فؤخبرهم بالصحة من ؼٌر سماع من أحد وال لراءة كتاب

ولٌل: إنما لص هللا تعالى على النبً علٌه الصبلة والسبلم خبر ٌوسؾ وبؽى إخوته علٌه، لما 
ٌهوذا: وروبٌل، وشمعون، والوى،  ولٌل أسامٌهم:، رأى من بؽى لومه علٌه لٌتؤسى به

السبعة األولون كانوا من لٌا بنت خالة  وربالون، وٌشجر، ودٌنة، ودان، ونفتالى، وجاد، وآشر:
فلما توفٌت لٌا تزوج أختها راحٌل،  واألربعة اآلخرون من سرٌتٌن: زلفة، وبلهة:ٌعموب، 

 .(2)"فولدت له بنٌامٌن وٌوسؾ
ٌمول: من سؤل، عن ذلن  {،لمد كان فً ٌوسؾ وإخوته آٌات للسابلٌن"}لتادة لوله:  عن 

 .(1)"فهو هكذا ما لص هللا علٌكم وأنبؤكم به

                                                             
 .11ٔ/ٔانظر: شرح العمٌدة الواسطٌة، البن عثٌمٌن: (ٔ)
 .2٘شؤن الدعاء: (ٕ)
 .2ٗ-2ٖانظر: شؤن الدعاء، للخطابً: (ٖ)
 .2ٖ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٗ)
 .2ٖٔ/ٕتفسٌر ابن ابً زمنٌن: (٘)
 .1ٓٔ/ٕبحر العلوم: (ٙ)
 .٘ٗٗ/ٕالكشاؾ: (2)
 .ٕٗٓٔ/2(:ص2ٖٗٔٔأخرجه ابن ابً حاتم)(1)
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 .(ٔ)"لال: عبر {،ه آٌات للسابلٌنلمد كان فً ٌوسؾ وإخوت"}عن الحسن:  
عن أمر ٌوسؾ فكان ما سمعوا عبلمة لهم  -ملسو هيلع هللا ىلص -وذلن أن الٌهود سؤلوا النبً لال مماتل:" 

وكان ٌوسؾ لد فضل فً زمانه بحسنه على الناس  -علٌه السبلم -وهم السابلون عن أمر ٌوسؾ
 .(ٕ)"كفضل الممر لٌلة البدر على سابر الكواكب

إنما لّص هللا تبارن وتعالى على دمحم خبر ٌوسؾ، وبَْؽً إخوته "عن ابن إسحاق، لال:  
علٌه وحسدهم إٌاه، حٌن ذكر رإٌاه، لما رأى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص من بؽً لومه وحسده حٌن أكرمه 

 .(ٖ)"هللا عز وجل بنبوته، لٌؤتسً به
وفً م. هً الداللة على أمر عظٌ«: ٌةاآل»؛ و«اآلٌة»جمع «: اآلٌات» لال السمعانً:" 

 معنى اآلٌة لوالن:
وفً بعض  -علٌه ]الصبلة[ السبلم  -أحدهما: أن الٌهود سؤلوا رسول هللا عن لصة ٌوسؾ 

الرواٌات )أنهم سؤلوه( عن سبب انتمال ولد ٌعموب من كنعنان إلى مصر، فذكر لهم لصة ٌوسؾ 
 وله: }آٌات للسابلٌن{ أي: داللة على نبوة الرسول.فوجدوها موافمة لما فً التوراة؛ فهذا معنى ل

والمول الثانً: أن )نعنى( لوله: }آٌات للسابلٌن{ ٌعنً: أنها ؼبر للمعتبرٌن فإنها تشتمل على ذكر 
حسد إخوة ٌوسؾ له وما آل إلٌه أمرهم فً الحسد، وتشتمل على ذكر رإٌاه وما حمك هللا منها، 

الشهوة، وعلى العبودٌة فً السجن، وما آل إلٌه أمره وتشتمل على ما صبر ٌوسؾ عن لضاء 
من الملن، وتشتمل أٌضا على ذكر حزن ٌعموب وما آل إلٌه أمره من الوصول إلى المراد، 

 .(ٗ)"وذهاب الحزن عنه، وؼٌر هذا مما ٌذكر فً السورة؛ فهذه عبر للمعتبرٌن
وٌهوذا، وزبالون، وأسماإهم: روبٌل، وهو أكبرهم، وشمعون، والوي،  لال البؽوي:" 

ولٌل: زبلون، وآشر، وأمهم لٌا بنت لٌان وهً ابنة خال ٌعموب علٌه السبلم، وولد له من 
سرٌتٌن له، اسم إحداهما زلفة واألخرى ٌلهمة  أربعة أوالد: دان، ونفتالً، ولٌل: نفتولً، وجاد، 

ؾ وبنٌامٌن. ولٌل: وأشٌر. ثم توفٌت لٌا فتزوج ٌعموب علٌه السبلم أختها راحٌل فولدت له ٌوس
 .(٘)"وابن ٌامٌن ، فكان بنو ٌعموب علٌه السبلم اثنً عشر رجبل

 .(ٙ)على التوحٌد، «ءاٌة للسآبلٌن» :وروي عن مجاهد وابن كثٌر أنهما لرآ 
 .(2)«عبرة للسابلٌن»وفً بعض المصاحؾ:  
 المرآن

({ 4َونَْحُن عُْصبَةٌ إِن  أَبَانَا لَِفً َضاَلٍل ُمبٌٍِن )}إِْذ لَالُوا لٌَُوسُُف َوأَُخوهُ أََحبُّ إِلَى أَبٌِنَا ِمن ا 
 [4]ٌوسف : 
 التفسٌر:

لهما  إذ لال إخوة ٌوسؾ من أبٌه فٌما بٌنهم: إن ٌوسؾ وأخاه الشمٌك أحب إلى أبٌنا منا، ٌفّضِ
لهما علٌنا من ؼٌر موجب نراه.  علٌنا، ونحن جماعة ذوو عدد، إن أبانا لفً خطؤ بٌِّن حٌث فضَّ

إذ لال إخوة  ، أي:"[1}إِْذ لَالُوا َلٌُوسُُؾ َوأَُخوهُ أََحبُّ إِلَى أَبٌَِنا ِمنَّا{ ]ٌوسؾ : لوله تعالى: 
لهما علٌنا  .(1)"ٌوسؾ من أبٌه فٌما بٌنهم: إن ٌوسؾ وأخاه الشمٌك أحب إلى أبٌنا منا، ٌفّضِ

 .(5)"بٌه وأمهٌعنً: بنٌامٌن، وهو أخو ٌوسؾ أل {،إذ لالوا لٌوسؾ وأخوه"}عن لتادة:  
 .(ٔ)"بنٌامٌن وأخوه: {،إذ لالوا لٌوسؾ وأخوه أحب إلى أبٌنا منا"}عن السدي، لوله:  

                                                             
 .ٕٗٓٔ/2(:صٖٙٗٔٔأخرجه ابن ابً حاتم)(ٔ)
 .5ٖٔ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٕ)
 .ٕٙ٘/٘ٔ(:ص125ٗٔأخرجه الطبري) (ٖ)
 .5/ٖتفسٌر السمعانً: (ٗ)
 .2ٕٔ/ٗتفسٌر البؽوي: (٘)
 .ٕٙ٘/٘ٔ، وتفسٌر الطبري:ٖٗٗانظر: السبعة فً المراءات: (ٙ)
 .5/ٖانظر: تفسٌر السمعانً: (2)
 .ٖٕ٘التفسٌر المٌسر: (1)
 .ٕ٘ٓٔ-ٕٗٓٔ/2(:ص5ٖٗٔٔأخرجه ابن أبً حاتم) (5)
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 .(ٕ)"ونحن جماعة ذوو عدد ، أي:"[1}َونَْحُن عُْصبَةٌ{ ]ٌوسؾ : لوله تعالى: 
 ، ألوال:«العصبة»وفً  معنى 

 .(ٖ)أحدها : أنها ستة أو سبعة ، لاله سعٌد بن جبٌر
 .(ٗ)أنها من عشرة إلى خمسة عشر ، لاله مجاهدالثانً : 

 .(ٙ)، وأبو الملٌح(٘)الثالث : من عشرة إلى أربعٌن ، لاله لتادة
 .(2) "كانوا عشرة لال السدي:" 
 .(1)"عشرة :ٌعنً {،ونحن عصبة} لال مماتل:" 

 .(5)الرابع : أنها أربعون رجبل. لاله الحكم
 .(ٓٔ)الخامس: عشرة فما زاد. لاله الفراء

 .(ٔٔ)السادس: الجماعة ، لاله عبد الرحمن بن زٌد
إن أبانا لفً خطؤ بٌِّن حٌث  ، أي:"[1}إِنَّ أََبانَا لَِفً َضبَلٍل ُمبٌٍِن{ ]ٌوسؾ : لوله تعالى: 

لهما علٌنا من ؼٌر موجب نراه  .(ٕٔ)"فضَّ
 .(ٖٔ)"فً ضبلل من أمرنا لال السدي:" 
إن }ٌعنً خسران مبٌن ٌعنً فً شماء بٌن نظٌرها فى سورة الممر  لال مماتل:" 

 .(٘ٔ)"فً شماء، من حب ٌعموب البنه ٌوسؾ وذكره :ٌعنً ،(ٗٔ){المجرمٌن فً ضبلل
ٌعنون: إّن أبانا ٌعموب لفً خطؤ من فعله، فً إٌثاره ٌوسؾ وأخاه من  لال الطبري:" 

ٌ «: المبٌن»ـوٌعنً ب ،أمه علٌنا بالمحبة  ٌبٌُن عن نفسه أنه خطؤ لمن تؤمله ونظر أنه خطؤ
 .(ٙٔ)"إلٌه

 ، وجوه:[1}إِنَّ أََبانَا لَِفً َضبَلٍل ُمبٌٍِن{ ]ٌوسؾ : وفً لوله تعالى: 
 .(2ٔ)أحدها : لفً خطؤ من رأٌه، لال ابن زٌد

 .(1ٔ)الثانً : لفً جور من فعله، لال ابن كامل
 .(5ٔ)الثالث : لفً محبة ظاهرة ، وهذا معنى لول الطبري

 :(ٕٓ)وإنما جعلوه فً ضبلل مبٌن لثبلثة وجوه 
 أحدها : ألنه فّضل الصؽٌر على الكبٌر .

 الثانً : الملٌل على الكثٌر .

                                                                                                                                                                               
 .ٕٗٓٔ/2(:ص1ٖٗٔٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٔ)
 .ٖٕ٘التفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .ٕ٘ٓٔ/2(:صٖٖ٘ٔٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٖ)
 .ٓٔ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٗ)
 .ٕ٘ٓٔ/2(:صٖٓ٘ٔٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (٘)
 . حكاه دون ذكر اإلسناد.ٕ٘ٓٔ/2انظر: تفسٌر ابن ابً حاتم: (ٙ)
 .ٕ٘ٓٔ/2(:صٖٔ٘ٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (2)
 .ٕٖٓ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (1)
 .ٕ٘ٓٔ/2(:صٕٖ٘ٔٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (5)
 .ٖٙ/ٕانظر: معانً المرآن: (ٓٔ)
 .ٕ٘ٓٔ/2(:صٖٗ٘ٔٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٔٔ)
 .ٖٕ٘التفسٌر المٌسر: (ٕٔ)
 . ٖٙ٘/٘ٔ(:ص125ٙٔأخرجه الطبري)(ٖٔ)
 [.٘]الممر: (ٗٔ)
 .ٕٖٓ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (٘ٔ)
 .ٖٙ٘/٘ٔتفسٌر الطبري: (ٙٔ)
 .ٓٔ/ٖانظر: النكت والعٌون: (2ٔ)
 .ٓٔ/ٖانظر: النكت والعٌون: (1ٔ)
 .ٖٙ٘/٘ٔانظر: تفسٌر الطبري: (5ٔ)
 .ٓٔ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٕٓ)
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 الثالث : من ال ٌراعً ما له على من ٌراعٌه.
لال الماوردي:" واختلؾ فٌهم هل كانوا حٌنبذ بالؽٌن ؟ فذهب لوم إلى أنهم كانوا بالؽٌن  

ء بعد ألنهم لالوا}ٌا أبانا استؽفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطبٌن{، وهذه حالة ال مإمنٌن ولم ٌكونوا أنبٌا
تكون إال من بالػ ، ولال آخرون : بل كانوا ؼٌر بالؽٌن ألنهم لالوا:}أرسله معنا ؼداً نرتع 

 .(ٔ)ونلعب{، وإنما استؽفروه بعد البلوغ "
 المرآن

({ 3ٌَْخُل لَكُْم َوْجهُ أَبٌِكُْم َوتَكُونُوا ِمْن بَْعِدِه لَْوًما َصاِلِحٌَن )}اْلتُلُوا ٌُوسَُف أَِو اْطَرُحوهُ أَْرًضا 
 [3]ٌوسف : 
 التفسٌر:

التلوا ٌوسؾ أو ألموا به فً أرض مجهولة بعٌدة عن العُمران ٌخلُص لكم حب أبٌكم وإلباله 
اببٌن إلى هللا، علٌكم، وال ٌلتفت عنكم إلى ؼٌركم، وتكونوا ِمْن بعد لَتْل ٌوسؾ أو إبعاده ت

 مستؽفرٌن له من بعد ذنبكم.
التلوا ٌوسؾ أو ألموا  ، أي:"[5}اْلتُلُوا ٌُوسَُؾ أَِو اْطَرُحوهُ أَْرًضا{ ]ٌوسؾ : لوله تعالى: 

 .(ٕ)"به فً أرض مجهولة بعٌدة عن العُمران
ٌخلُص لكم حب أبٌكم وإلباله  ، أي:"[5}ٌَْخُل لَكُْم َوْجهُ أَبٌِكُْم{ ]ٌوسؾ : لوله تعالى: 

 .(ٖ)"علٌكم، وال ٌلتفت عنكم إلى ؼٌركم
ٌعنون: ٌخُل لكم وجه أبٌكم من شؽله بٌوسؾ، فإنه لد شؽله عنّا، وصرؾ  لال الطبري:" 

 .(ٗ)"َوجهه عنَّا إلٌه
 ، وجهان:[5}ٌَْخُل لَكُْم َوْجهُ أَِبٌكُْم{ ]ٌوسؾ : لوله تعالى:وفً  

 .(٘)صبلح الدنٌا ال صبلح الدٌن ، لاله الحسنأحدهما : أنهم أرادوا 

 .(ٙ)الثانً : أنهم أرادوا صبلح الدٌن بالتوبة، وهذا معنى لول السدي
 .(2)"تتوبون مما صنعتم، أو: من صنٌعكم لال السدي:" 

الثالث: أنهم أرادوا صبلح األحوال بتسوٌة أبٌهم بٌنهم من ؼٌر أثرة وال تفضٌل، وفً هذا دلٌل 
 .(1)توبة الماتل ممبولة، ألن هللا تعالى لم ٌنكر هذا المول منهم. أفاده الماورديعلى أن 
وتكونوا ِمْن بعد لَتْل  ، أي:"[5}َوتَكُونُوا ِمْن بَْعِدِه لَْوًما َصاِلِحٌَن{ ]ٌوسؾ : لوله تعالى: 

 .(5)"ٌوسؾ أو إبعاده تاببٌن إلى هللا، مستؽفرٌن له من بعد ذنبكم
 المرآن
اِعِلٌَن لَائٌِل ِمْنُهْم اَل تَْمتُلُوا ٌُوسَُف َوأَْلمُوهُ فًِ َغٌَابَِت اْلُجّبِ ٌَْلتَِمْطهُ بَْعُض الس ٌ اَرِة إِْن كُْنتُْم فَ }لَاَل 
 [ٓٔ({ ]ٌوسف : ٓٔ)

 التفسٌر:
ة من  لال لابل من إخوة ٌوسؾ: ال تمتلوا ٌوسؾ وألموه فً جوؾ الببر ٌلتمطه بعض المارَّ

 فتسترٌحوا منه، وال حاجة إلى لتله، إن كنتم عازمٌن على فعل ما تمولون.المسافرٌن 
، [ٓٔ}لَاَل لَابٌِل ِمْنُهْم اَل تَْمتُلُوا ٌُوسَُؾ َوأَْلمُوهُ فًِ َؼٌَابَِت اْلُجّبِ{ ]ٌوسؾ : لوله تعالى: 
 .(ٔ)"لال لابل من إخوة ٌوسؾ: ال تمتلوا ٌوسؾ وألموه فً جوؾ الببر أي:"

                                                             
 .ٔٔ-ٓٔ/ٖالنكت والعٌون: (ٔ)
 .ٖٕ٘التفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .ٖٕ٘التفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .ٗٙ٘/٘ٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .ٔٔ/ٖانظر: النكت والعٌون: (٘)
 .ٗٙ٘/٘ٔ(:ص1251ٔانظر: تفسٌر  الطبري) (ٙ)
 .ٗٙ٘/٘ٔ(:ص1251ٔأخرجه الطبري) (2)
 .ٔٔ/ٖانظر: النكت والعٌون: (1)
 .ٖٕ٘التفسٌر المٌسر: (5)
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 بل هذا منهم على ثبلثة ألوال:اختلؾ فً لا 
 .(ٕ)أحدها : أنه روبٌل وهو أكبر إخوة ٌوسؾ وابن خالته ، لاله لتادة

 . (ٖ)الثانً : أنه شمعون ، لاله مجاهد
 .(ٗ)الثالث : أنه ٌهوذا ، لال السدي

فذكروا وهللا أعلم أن الذي لال ذلن منهم روبٌل األكبر من بنً  لال دمحم بن إسحاق:" 
وكل لد عظم فٌه جرمه، وكان أٌسرهم جرما، وكفى بجرمه ، ٌعموب، وكان ألصدهم فٌه رأٌا

جرما لما اجتمعوا علٌه من لطٌعة الرحم، وعموق الوالد وللة الرأفة بالصؽٌر الضرع، الذي ال 
والحرمة والفضل علٌهم، وخطره عند هللا مع حك الوالد على ذنب له وبالكبٌر الفانً ذي الحك 

لٌفرلوا بٌنه وبٌن ولده وحبٌبه على كبر سنه، ورلة عظمه، مع مكانه من هللا وبٌن من  -ولده
أحبه طفبل صؽٌرا على ضعؾ لوته، وصؽر سنه وحاجته إلى لطؾ والده، وسكونه إلٌه ٌؽفر 

 .(٘)"ا أمرا عظٌماهللا لهم، وهو أرحم الراحمٌن، فمد احتملو
 .(ٙ)"ٌعنً: الركٌة {،ؼٌابت الجبعن ابن عباس:"}... 
 ، وجهان:[ٓٔ}َوأَْلمُوهُ فًِ َؼٌَاَبِت اْلُجّبِ{ ]ٌوسؾ : لوله تعالى:وفً  

 أحدهما : ٌعنً: لعر الجب وأسفله.
 .(2)"فً بعض نواحٌه أسفله{، وألموه فً ؼٌابت الجبعن لتادة :"} 

. فكان رأس الجب ضٌماً (1)تؽٌّب عن األبصار ما فٌها ، لاله الكلبً الثانً : ظلمه الجب التً
 وأسفله واسعاً.
 :(5)وجهان ،«ؼٌابة الجب»وفً تسمٌته  

 أحدهما : ألنه ٌؽٌب فٌه خبره.
 :(ٓٔ)الثانً : ألنه ٌؽٌب فٌه أثره، لال ابن أحمر

ٌْن أو ِنْصَؾ ثالث  ٌَا          أال فالبِثَا َشْهَر ٌَابِ  إلى ذَاكُما  ما َؼٌّبتْنً َؼ
 :(ٔٔ)لال المنخل، كل ما ؼاب أو ؼٌب عنن شٌبا :«الؽٌابة» لال الزجاج:" 

 (ٕٔ)"فسٌري بسٌري فً العشٌرة واألصل               وإن أنا ٌوما ؼٌبتنً منٌتً
 ألوال: ،«الجبّ »وفً  

 .(ٖٔ)، لاله لتادة«بٌت الممدس»أحدها : أنه اسم ببر فً 
 . (ٗٔ). لاله ابن زٌدالجب الذي جعل فٌه ٌوسؾ بحذاء طبرٌة بٌنه وبٌنها أمٌالأن  الثانً :

 :(ٕ)، لال األعشى(ٔ)الثالث: أنه ببر ؼٌر معٌنة ، وإنما ٌختص بنوع من اآلبار
                                                                                                                                                                               

 .ٖٕ٘التفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٕٙٓٔ/2(:ص2ٖ٘ٔٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٕ)
 .ٕٙٓٔ/2(:ص5ٖ٘ٔٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٖ)
 .ٕٙٓٔ/2(:ص1ٖ٘ٔٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٗ)
 .ٕٙٓٔ/2(:صٖٓٙٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (٘)
 .ٕٙٓٔ/2(:صٖٔٙٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٙ)
 .2ٕٓٔ/2(:صٕٖٙٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (2)
 .ٔٔ/ٖانظر: النكت والعٌون: (1)
 .ٕٔ-ٔٔ/ٖانظر: النكت والعٌون: (5)
 ،1ٕٕ - 2ٕٕ/ ٕ" المحتسب"و ،2ٔٔ ص" دٌوانه: "انظر معاوٌة، بن ٌزٌد هجاء فً له لصٌدة من(ٓٔ)
" سٌبوٌه كتاب شواهد"و ،12ٖ ص" اإلنصاؾ"و ،2ٕٓ ،2٘/ ٖ الشجري وابن ،ٓٙٗ/ ٕ" الخصابص"و

ٕٔ5. 
/ ٔ" المرآن مجاز"و ،11ٖ" المرزبانً معجم" فً والبٌت العنبر، بن معاوٌة بن زٌد بن سبٌع بن المنخل هو(ٔٔ)

 ،ٗٗٗ/ 2" المحرر"و ،5ٖ/ ٖ" الزجاج معانً"و ،ٕٖٔ/ 5 والمرطبً ،(5ٙ" )الكشاؾ شواهد"و ،ٕٖٓ
 .ٙٗٗ/ ٙ" المصون الدر"و ،1ٕٗ/ ٘" المحٌط البحر"و
 .5ٗ/ٖمعانً المرآن: (ٕٔ)
 .2ٕٓٔ/2(:صٖٖٙٔٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٖٔ)
 .2ٕٓٔ/2(:صٖٗٙٔٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٗٔ)
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ٌّت أسباب السماء بسلّم            لبن كنت فى جّب ثمانٌن لامة   ورل
 :(ٖ)وفٌما ٌسمى من اآلبار جباً لوالن

 أحدهما : أنه ما عظم من اآلبار سواء كان فٌه ماء أو لم ٌكن .
ًّ له من اآلبار الثانً : أنه ما ال ط
(ٗ) . 

ولم ٌحدث فٌها ؼٌر المطع، من طً ، وسمٌت جبا من أنها لطعت لطعا لال الزجاج :"
 .(٘)"وما أشبهه
 .(ٙ)على الجمع ،«ؼٌابات»:لرأ أهل الحجازو
ة من  ، أي:"[ٓٔبَْعُض السٌََّّاَرِة{ ]ٌوسؾ :  }ٌَْلتَِمْطهُ لوله تعالى:  الببر ٌلتمطه بعض المارَّ

 .(2)"المسافرٌن فتسترٌحوا منه، وال حاجة إلى لتله
 .(1)"ٌمول: ٌؤخذه بعض ماّرة الطرٌك من المسافرٌن لال الطبري:" 
 .(5)"أي: بعض من ٌمر فً الطرٌك لال ابن أبً زمنٌن:" 
 .(ٓٔ)"فٌذهبوا به فٌكفونكم أمره لال مماتل:" 
 .(ٔٔ)"بعض ماري الطرٌك من المسافرٌن فٌذهب به إلى ناحٌة أخرى لال الثعلبً:أي:" 
 لوالن: ،«السٌارة»وفً  

أحدهما : أنهم المسافرون سُموا بذلن ألنهم ٌسٌرون
(ٕٔ). 

 .(ٖٔ)الثانً : أنهم مارة الطرٌك ، لاله الضحان
 .(ٗٔ)بالتاء ،«تلتمطه »ولرأ الحسن:

إن كنتم عازمٌن على فعل ما  ، أي:"[ٓٔ}إِْن كُْنتُْم فَاِعِلٌَن{ ]ٌوسؾ : لوله تعالى: 
 .(٘ٔ)"تمولون
إن كان ال بدَّ من الخبلص منه فاكتفوا بذلن، وكان رأٌه فٌه أهون  :أي لال الصابونً:" 

 .(ٙٔ)"شراً من رأي ؼٌره
 .(2ٔ)"إن كنتم فاعلٌن ما ألول لكم لال الثعلبً:أي:" 
 .(1ٔ)" ٌمول: إن كنتم فاعلٌن ما ألول لكم الطبري:" لال 
 .(5ٔ)"التمطه ناس من األعراب لال ابن عباس:" 
 .(ٔ)"كان ٌوسؾ فً الجب ثبلثة أٌام"أبو بكر بن عٌاش: لال  

                                                                                                                                                                               
 .ٕٔ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٔ)
 وشواهد ٕٖٔ/ 5 والمرطبً، ٕٖٓ/ٔ، ومجاز المرآن:ٖٕٔ/ ٔ والشنتمرى 52ٔ/ ٔ والكتاب 5ٗ دٌوانه(ٕ)

 ..25ٕ الكشاؾ
 .ٕٔ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٖ)
 .1ٕٔانظر: المفردات فً ؼرٌب المرآن لؤلصفهانً: (ٗ)
 .5ٗ/ٖمعانً المرآن: (٘)
 .ٖٙ/ٕانظر: معانً المرآن للفراء: (ٙ)
 .ٖٕ٘التفسٌر المٌسر: (2)
 .2ٙ٘/٘ٔتفسٌر الطبري: (1)
 .2ٖٔ/ٕتفسٌر ابن ابً زمنٌن: (5)
 .ٕٖٓ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٓٔ)
 .ٕٓٓ/٘الكشؾ والبٌان: (ٔٔ)
 .ٕٔ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٕٔ)
 .ٕٔ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٖٔ)
 .ٖٙ/ٕ، ومعانً المرآن للفراء:2ٙ٘/٘ٔ(:ص11ٕٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٗٔ)
 .ٖٕ٘التفسٌر المٌسر: (٘ٔ)
 .1ٖ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٙٔ)
 .ٕٓٓ/٘الكشؾ والبٌان: (2ٔ)
 .2ٙ٘/٘ٔتفسٌر الطبري: (1ٔ)
 .2ٙ٘/٘ٔ(:ص11ٔٔٔأخرجه الطبري) (5ٔ)
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لٌل للحسن: أٌحسد المإمن؟ لال: ما أنسان بنً ٌعموب؟ ولهذا لٌل: األب  لال الثعلبً:"
 .(ٕ)"جبلب، واألخ سبلب

اشتمل فعلهم على جرابم من لطع الرحم، وعموق الوالدٌن، وللة "لال دمحم بن إسحاق: 
الرأفة بالصؽٌر، الذي ال ذنب له، والؽدر باألمانة، وترن العهد والكذب مع أبٌهم. وعفا هللا عنهم 

 .(ٖ)"ذلن كله حتى ال ٌٌبس أحد من رحمة هللا
إنهم عزموا على لتله وعصمهم هللا رحمة بهم، ولو  :لال بعض أهل العلملال البؽوي:" 

 .(ٗ)"فعلوا لهلكوا أجمعٌن، وكل ذلن كان لبل أن أنبؤهم هللا تعالى
 [:ٓٔ-2فوابد اآلٌات:]

 المٌل إلى أحد األبناء بالحب ٌورث العداوة بٌن اإلخوة. -ٔ
 الحسد سبب لكثٌر من الكوارث البشرٌة. -ٕ
 فً األخ لؤلب.الشفمة والمحبة فً الشمٌك أكبر منها  -ٖ
 
 

 المرآن
 [ٔٔ({ ]ٌوسف : ٔٔ}لَالُوا ٌَا أَبَانَا َما لََن اَل تَؤَْمن ا َعلَى ٌُوُسَف َوإِن ا لَهُ لَنَاِصُحوَن )

 التفسٌر:
: ٌا أبانا ما لن ال تجعلنا أمناء على ٌوسؾ مع أنه -بعد اتفالهم على إبعاده-لال إخوة ٌوسؾ 

 علٌه ونرعاه، ونخصه بخالص النصح؟أخونا، ونحن نرٌد له الخٌر ونشفك 
لال إخوة  ، أي:"[ٔٔ}لَالُوا ٌَا أَبَاَنا َما لََن اَل تَؤَْمنَّا َعلَى ٌُوسَُؾ{ ]ٌوسؾ : لوله تعالى: 
: ٌا أَبانا أي شًء ٌجعلن ال تؤمنا على أخٌنا ٌوسؾ وأنت أب لنا -بعد اتفالهم على إبعاده-ٌوسؾ 

 .(٘)""جمٌعًا ونحن إخوة شركاء فً االنتساب إلٌن بالبنوة
 .(ٙ)"تخافنا علٌه لمَ  لال البٌضاوي:أي:" 
ر علٌهم أخوهم الكبٌر لما تواطبوا على أخذه وَطْرحه فً الببر، كما أشا لال ابن كثٌر:" 

ُروبٌل ، جاءوا أباهم ٌعموب ، علٌه السبلم، فمالوا:} ٌَا أَبَانَا َما لََن ال تَؤَْمنَّا َعلَى ٌُوسَُؾ َوِإنَّا لَهُ 
لَنَاِصُحوَن { وهذه توطبة وسلؾ ودعوى ، وهم ٌرٌدون خبلؾ ذلن ؛ لما له فً للوبهم من 

 .(2)"الحسد لحب أبٌه له
بدإوا باإلنكار علٌه فً ترن إرساله معهم كؤنهم لالوا: إنن ال ترسله معنا  لال البؽوي:" 

 .(1)"أتخافنا علٌه؟
لٌل: لما تفاوضوا وافترلوا على رأي المتكلم الثانً عادوا إلى ٌعموب  لال المرطبً:" 

علٌه السبلم ولالوا هذا المول. وفٌه دلٌل على أنهم سؤلوه لبل ذلن أن ٌخرج معهم ٌوسؾ فؤبى 
 .(5)"على ما ٌؤتً
ولرأ البالون: }تؤمنا{ بإشمام ، لرأ أبو جعفر: }تؤمنا{ ببل إشمام، وهو رواٌة عن نافع 

 .(ٓٔ)الضمة فً النون األولى المدؼمة

                                                                                                                                                                               
 .2ٕٓٔ/2(:صٖ٘ٙٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔ)
 .ٕٓٓ/٘الكشؾ والبٌان: (ٕ)
 .5ٕٔ/ٗتفسٌر البؽوي: (ٖ)
 .5ٕٔ/ٗتفسٌر البؽوي: (ٗ)
 .ٖٕٙ، والتفسٌر المٌسر:11ٕ/ٗانظر: التفسٌر الوسٌط، مجمع البحوث: (٘)
 .2٘ٔ/ٖتفسٌر البٌضاوي: (ٙ)
 .2ٖٖ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (2)
 .5ٕٔ/ٗتفسٌر البؽوي: (1)
 .1ٖٔ/5تفسٌر المرطبً: (5)
 .5ٕٔ/ٗانظر: تفسٌر البؽوي: (ٓٔ)
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وإنا جمًٌعا له لمخلصون نرٌد له  ، أي:"[ٔٔ}َوإِنَّا لَهُ َلنَاِصُحوَن{ ]ٌوسؾ : لوله تعالى: 
 .(ٔ)"الخٌر ونشفك علٌه

 .(ٕ)"فً حفظه وحٌطته حتى نرده إلٌن :أي المرطبً:"لال  
ونحن نشفك علٌه ونرٌد له الخٌر، أرادوا به استنزاله عن رأٌه فً لال البٌضاوي:أي: " 

 .(ٖ)"حفظه منهم لما تنسم من حسدهم
 المرآن

 [ٕٔ({ ]ٌوسف : ٕٔ}أَْرِسْلهُ َمعَنَا َغًدا ٌَْرتَْع َوٌَْلعَْب َوإِن ا لَهُ لََحافِظُوَن )

 التفسٌر:
أرسله معنا ؼًدا عندما نخرج إلى مراعٌنا ٌَْسَع وٌنشط وٌفرح، وٌلعب باالستباق ونحوه من 

 اللعب المباح، وإنا لحافظون له من كل ما تخاؾ علٌه.
ٌَْرتَْع َوٌَْلَعْب{ ]ٌوسؾ : لوله تعالى:  أرسله معنا ؼًدا عندما  ، أي:"[ٕٔ}أَْرِسْلهُ َمعَنَا َؼًدا 

 .(ٗ)"راعٌنا ٌَْسَع وٌنشط وٌفرح، وٌلعبنخرج إلى م
 .(٘)"أرسله معَنا ؼًدا نلهو ونلعب وننعم، وننشط فً الصحراء لال الطبري:أي:" 
ٌَْرتَْع َوٌَْلَعْب{ ]ٌوسؾ : لوله تعالى:وفً    ، وجوه من التفسٌر:[ٕٔ}أَْرِسْلهُ َمعَنَا َؼًدا 
 .(2)حٌان، ومماتل بن (ٙ)، لاله الضحانٌتلهَّى وٌلعبأحدها : 
 .(ٓٔ)، والسدي(5)، ولتادة(1). لاله مجاهدٌنشط وٌلعبالثانً : 
 .(ٔٔ)"ٌنشط وٌلهو فً رواٌة عن لتادة:"و 
 .(ٕٔ). لاله لتادةٌسعى وٌلهو الثالث: 

 .(ٗٔ)-فً رواٌة-، والضحان(ٖٔ)الرابع: ٌسعى وٌنشط، لاله ابن عباس
 .(٘ٔ)لاله مماتل. والعرب تمول: رتعت لن ٌعنى فرحت لن .ٌنشط وٌفرحالخامس: 

 .(ٙٔ)، ونلهو، لاله مجاهدبحفظ بعضنا بعًضا، نتكاأل نتحارسالسادس: 
}ٌرتع{ بتسكٌن العٌن: ٌؤكل. ٌمال: رتعت اإلبل؛ إذا رعت. وأرتعتها: إذا  لال ابن لتٌبة:" 

أراد: نتحارس وٌرعى بعضنا بعضا ، أي:  -ومن لرأ: )نرتع( بكسر العٌن ، تركتها ترعى
 .(2ٔ)"ٌمال: رعان هللا؛ أي: حفظنٌحفظ. ومنه 
، ومنه لول (1ٔ)، لاله ابن زٌدٌرعى ؼنمه، وٌنظر وٌعمل، فٌعرؾ ما ٌعرؾ الرُجلالسابع : 
 :(ٔ)الفرزدق

                                                             
 .11ٕ/ٗ: التفسٌر الوسٌط، مجمع البحوث:(ٔ)
 .1ٖٔ/5تفسٌر المرطبً: (ٕ)
 .2٘ٔ/ٖتفسٌر البٌضاوي: (ٖ)
 .ٖٕٙالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .2ٕ٘/٘ٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .2ٔ٘/٘ٔ(:ص11ٕٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٙ)
 . حكاه دون ذكر اإلسناد.1ٕٓٔ/2انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم: (2)
 .1ٕٓٔ/2(:ص2ٖٓٔٔانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (1)
 .2ٔ٘/٘ٔ(:ص11ٕٖٔانظر: تفسٌر الطبري) (5)
 .2ٔ٘/٘ٔ(:ص11ٕٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٓٔ)
 .2ٓ٘/٘ٔ(:ص11ٔٙٔأخرجه الطبري) (ٔٔ)
 .2ٓ٘/٘ٔ(:ص11ٔ1ٔأخرجه الطبري) (ٕٔ)
 .2ٓ٘/٘ٔ(:ص11ٔ٘ٔ(، و)11ٔٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖٔ)
 .2ٔ٘/٘ٔ(:ص11ٕٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٗٔ)
 .ٕٖٓ/ٕانظر: تفسٌر مماتل بن سلٌمان: (٘ٔ)
 .2ٕ٘/٘ٔ(:ص11ٖٓٔ)-(11ٕٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٙٔ)
 .ٖٕٔؼرٌب المرآن: (2ٔ)
 .2ٕ٘/٘ٔ(:ص:11ٕ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (1ٔ)
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ًْ َفزارةُ ال َهنَاِن الَمْرتَْع              راَحْت بمسلمةَ البؽاُل َعِشٌَّةً   فارَع
 .(ٕ)"جتمع النفع والسروروٌلعب، فٌ كؤنهم لالوا ٌرعى ماشٌته لال الزجاج:" 

، (ٖ)وهً سعة المطعم والمشرب ، لاله ابن شجرة ،«الرتعة»الثامن: نطعم ونتنعم مؤخوذ من  
 :(ٗ)وأنشد لول الشاعر

تاعا  أكُفراً بعد َرّد الموت عنًّ           وبعد عطابن المابة الّرِ
 أي: الراتعة لكثرة المرعى.

ولم ٌنكر علٌهم ٌعموب علٌه السبلم اللعب ألنهم عنوا به ما كان  لال الماوردي:" 
 .(٘)مباحاً"
من ؼٌر ٌاء « نرتع»بفتح النون فٌهما وكسر العٌن فى « نرتع ونلعب»لرأ ابن كثٌر  

بالنون وكسر العٌن  ،«نرتع» عن إسماعٌل المكى لال سمعت ابن كثٌر ٌمرأ، من ارتعٌت
}وٌلعب{ بالٌاء وجزم الباء ولرأ نافع }ٌرتع{ مثل ابن كثٌر فى كسر العٌن وهى بٌاء }وٌلعب{ 

بالنون فٌهما وتسكٌن العٌن « نرتع ونلعب»ولرأ أبو عمرو وابن عامر ، بالٌاء وجزم الباء
 .(ٙ)ءولرأ عاصم وحمزة والكسابى }ٌرتع وٌلعب{ بالٌاء وجزم العٌن والبا، والباء
وإنا لحافظون له من كل ما تخاؾ  ، أي:"[ٕٔ}َوإِنَّا لَهُ لََحافِظُوَن{ ]ٌوسؾ : لوله تعالى: 
 .(2)"علٌه

 .(1)"من أن ٌناله مكروه لال البٌضاوي:أي:" 
 .(5)"ونحن حافظُوه من أن ٌناله شًء ٌكرهه أو ٌإذٌهلال الطبري:أٌ 
 .(ٓٔ)"ٌمولون: ونحن نحفظه ونحوطه من أجلن لال ابن كثٌر:" 
 المرآن

ئُْب َوأَْنتُْم َعْنهُ َغافِلُوَن ) ({ ]ٌوسف : ٖٔ}لَاَل إِنًِّ لٌََْحُزنُنًِ أَْن تَْذَهبُوا بِِه َوأََخاُف أَْن ٌَؤْكُلَهُ الذِّ

ٖٔ] 
 التفسٌر:

وأخشى أن ٌؤكله الذبب، لال ٌعموب: إنً َلٌإلم نفسً مفارلته لً إذا ذهبتم به إلى المراعً، 
 وأنتم عنه ؼافلون منشؽلون.

لال ٌعموب: إنً لٌَإلم  ، أي:"[ٖٔ}لَاَل ِإنًِّ َلٌَْحُزنُِنً أَْن تَْذَهبُوا بِِه{ ]ٌوسؾ : لوله تعالى: 
 .(ٔٔ)"نفسً مفارلته لً إذا ذهبتم به إلى المراعً

                                                                                                                                                                               
 1ٓ٘/ ٕ دٌوانه فً والبٌت. ٖٖ٘/ الشافٌة شواهد وشرح ،ٕ٘ٔ/ ٖ: والخصابص ،2ٓٔ/ ٕ :الكتاب انظر(ٔ)

 :برواٌة
 ... ................ موّدعا الركاب لمسلمة ومضت
 أال وٌدعو ٌهجوه الفزاري، هبٌرة بن عمر وولٌه العراق، من الملن عبد بن مسلمة عزل حٌن ٌمولها لطعة من
 .عزله عند بمسلمة ذهبت التً البرٌد بؽال بالبؽال وأراد. بوالٌته النعمة لومه ٌهنؤ
 .5٘/ٖمعانً المرآن: (ٕ)
 .ٖٔ/ٖالنكت والعٌون: انظر: (ٖ)
 ،ٗٙ/ ٕ التصرٌح وشرح ،ٖٙٔ/ 1 األدب وخزانة ،ٙ٘ٗ النحاة وتذكرة ،2ٖ دٌوانه فً للمطامً الشاهد(ٗ)

/ ٖ النحوٌة والمماصد ،25ٔ/ ٔ التنصٌص ومعاهد ،5٘ٙ الحافظ عمدة وشرح ،1ٗ5/ ٕ المؽنً شواهد وشرح
 األشمونً وشرح ،ٕٕٙ/ ٘ والدرر ،ٕٔٔ/ ٖ المسالن وأوضح ،ٔٔٗ/ ٕ والنظابر األشباه فً نسبة وببل ،٘ٓ٘
 . ٗٔٗ عمٌل ابن وشرح 1ٕ٘ الذهب شذور وشرح ،ٖٖٙ/ ٕ
 .ٖٔ/ٖالنكت والعٌون: (٘)
 .ٖٙٗ-ٖ٘ٗانظر: السبعة فً المراءات: (ٙ)
 .ٖٕٙالتفسٌر المٌسر: (2)
 .2٘ٔ/ٖتفسٌر البٌضاوي: (1)
 .2ٕ٘/٘ٔتفسٌر الطبري: (5)
 .2ٖٖ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٓٔ)
 .ٖٕٙالتفسٌر المٌسر: (ٔٔ)
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ٌمول تعالى ذكره: لال ٌعموب لهم: إنً لٌحزننً أن تذهبوا به معكم إلى  لال الطبري:" 
 .(ٔ)"الصحراء
بُْب َوأَْنتُْم َعْنهُ َؼافِلُوَن{ ]ٌوسؾ : لوله تعالى:  وأخشى أن  ، أي:"[ٖٔ}َوأََخاُؾ أَْن ٌَؤُْكلَهُ الذِّ

 .(ٕ)"ٌؤكله الذبب، وأنتم عنه ؼافلون منشؽلون
 .(ٖ)"مخافة علٌه من الذبب أن ٌؤكله، وأنتم عنه ؼافلون ال تشعرون لال الطبري:" 
ٌمول : وأخشى أن تشتؽلوا عنه برمٌكم وَرْعٌتكم فٌؤتٌه ذبب فٌؤكله وأنتم  لال ابن كثٌر:" 

 .(ٗ)"ال تشعرون ، فؤخذوا من فمه هذه الكلمة ، وجعلوها عذرهم فٌما فعلوه
بُْب َوأَْنتُْم َعْنهُ َؼافِلُوَن{ ]ٌوسؾ : }َوأََخاُؾ أَْن ٌَؤْكُلَ لوله تعالى:وفً    :(٘)لوالن، [ٖٔهُ الذِّ

أحدهما:أنه لال ذلن لخوفه منهم علٌه ، وأنه أرادهم بالذبب ، وخوفه إنما كان من لتلهم له فكنى 
 .(ٙ)عنهم بالذبب مساٌرة لهم ، لال ابن عباس "فسماهم ذباباً"

ما أرسله معهم ، وإنما خاؾ الذبب ألنه أؼلب ما  والمول الثانً : ما خافهم علٌه ، ولو خافهم
 ٌخاؾ منه من الصحارى.

 .(2)«أخاؾ أن ٌؤكله الذبب»وكانت أرضا مذببة فمن ثم لال ٌعموب:  لال مماتل:" 
 .(1)ولال الكلبً : "بل رأى فً منامه أن الذبب َشّد على ٌوسؾ فلذلن خافه علٌه"

ال ٌنبؽً ألحد أن ٌلمن ابنه الشر، فإن بنً ٌعموب لم ٌدروا أن الذبب  لال أبو مجلز:"
 .(5)"ٌؤكل الناس، حتى لال لهم أبوهم: إنً أخاؾ أن ٌؤكله الذبب

 المرآن
ئُْب َونَْحُن عُْصبَةٌ إِن ا إِذًا لََخاِسُروَن )  [ٗٔ({ ]ٌوسف : ٗٔ}لَالُوا لَئِْن أََكلَهُ الذِّ

 التفسٌر:
لوالدهم: لبن أكله الذبب، ونحن جماعة لوٌة إنا إذًا لخاسرون، ال خٌر فٌنا، وال لال إخوة ٌوسؾ 

 نفع ٌُْرَجى منا.
بُْب َونَْحُن عُْصبَةٌ إِنَّا إِذًا َلَخاِسُروَن{ ]ٌوسؾ : لوله تعالى:   ، أي:"[ٗٔ}لَالُوا لَبِْن أََكلَهُ الذِّ

ذًا لخاسرون، ال خٌر فٌنا، وال نفع ٌُْرَجى أي وهللا لبن أكله الذبب ونحن جماعة ألوٌاء أشداء إنا إ
 .(ٓٔ)"منا

ٌمول تعالى ذكره: لال إخوة ٌوسؾ لوالدهم ٌعموب: لبن أكل ٌوسؾ  لال الطبري:" 
إنا إذًا لعجزة  -وهم العصبة -الذبُب فً الصحراء، ونحن أحد عشر رجبل معه نحفظه

 .(ٔٔ)"هالكون
ٌمولون : لبن عدا علٌه الذبب فؤكله من بٌننا ، ونحن جماعة ، إنا إذًا  لال ابن كثٌر:" 

 .(ٕٔ)" لهالكون عاجزون
 .(ٖٔ) لعجزة :ٌعنى {،لخاسرون} لال مماتل:" 

                                                             
 .2ٖ٘/٘ٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .ٖٕٙالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .2ٖ٘/٘ٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .2ٖٖ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٗ)
 .ٖٔ/ٖانظر: النكت والعٌون: (٘)
 .ٖٔ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٙ)
 .ٕٖٔ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (2)
 .ٖٔ/ٖالنكت والعٌون: (1)
 .1ٕٓٔ/2(:ص2ٖٗٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (5)
 .1ٖ/ٕ، وصفوة التفاسٌر:ٖٕٙانظر: التفسٌر المٌسر: (ٓٔ)
 .2ٖ٘/٘ٔتفسٌر الطبري: (ٔٔ)
 .2ٖٖ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٕٔ)
 .ٕٖٔ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٖٔ)
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فلم ٌزالوا ٌؤتونه حتى أرسله معهم دعاه حٌن أرادوا الذهاب به  لال دمحم بن إسحاق:" 
 .(ٔ)"فضمه إلٌه ودعا له

أرسله معكم، أخاؾ أن ٌؤكله الذبب ... لالوا لبن أكله الذبب ونحن لال: لن "عن السدي:  
 .(ٕ)"عصبة إنا إذا لخاسرون، فؤرسله معهم

فلما خرجوا به إلى  فلما ذهبوا به، أخرجوه وبه علٌهم كرامة، ولال السدي أٌضا:" 
أظهروا له البرٌة أظهروا به، فلما أخرجوه، وبه علٌهم كرامة، فلما خرجوا به إلى البرٌة، 

العداوة، فجعل ٌضربه أحدهم فٌستؽٌث باآلخر فٌضربه، فجعل ال ٌرى منهم رحٌما فضربوه 
حتى كادوا ٌمتلونه، فجعل ٌصٌح، ٌا أبتاه ٌا ٌعموب، لو تعلم ما صنع بابنن بنو اإلماء، فلما كادوا 

لجب لٌطرحوا فٌه أن ٌمتلوه لال ٌهوذا: ألٌس لد أعطٌتمونً موثما أال تمتلوه، فانطلموا به إلى ا
فجعلوا ٌدلونه فً الببر فٌتعلك بشفة الببر فربطوا ٌدٌه ونزعوا لمٌصه فمال: ٌا إخوتاه، ذروا 
علً لمٌصً أتوارى به فً الجب، لالوا له: ادع األحد عشر كوكبا والشمس والممر ٌإنسون، 

موت فكان فً الببر ماء لال: فإنً لم أر شٌبا فدلوه فً الببر، حتى إذا بلػ نصفها ألموه إرادة أن ٌ
فسمط فٌه فلم ٌضره، ثم أوى إلى صخرة فً الببر فمام علٌها فجعل ٌبكً فناداه إخوته فظن أنها 
رحمة أدركتهم، فؤجابهم فؤرادوا أن ٌرضخوه، بصخرة فمام ٌهوذا فمنعهم ولال: لد أعطٌتمونً 

 .(ٖ)"موثما أال تمتلوه، فكان ٌهوذا ٌؤتٌه بالطعام
 [:ٗٔ-ٔٔفوابد اآلٌات:]

 تمرٌر لاعدة: ال حذر مع المدر أي ال حذر ٌنفع فً رد الممدور. -ٔ
 صدق المإمن ٌحمله على تصدٌك من ٌحلؾ له وٌإكد كبلمه. -ٕ
 .(ٗ)جواز الحزن وأنه ال إثم فٌه وفً الحدٌث " وإنا بن لمحزونون " -ٖ
 المرآن

ا ذََهبُوا بِِه َوأَْجَمعُوا أَْن ٌَْجعَلُوُه فًِ َغٌَابَِت  ٌِْه لَتُنَبِّئَن ُهْم بِؤَْمِرِهْم َهذَا َوهُْم اَل }فَلَم  ٌْنَا إِلَ اْلُجّبِ َوأَْوَح
 [٘ٔ({ ]ٌوسف : ٌَْ٘ٔشعُُروَن )
 التفسٌر:

فؤْرَسلَهُ معهم. فلما ذهبوا به وأجمعوا على إلمابه فً جوؾ الببر، وأوحٌنا إلى ٌوسؾ لتخبرنَّ 
 ٌُِحسُّون بذلن األمر وال ٌشعرون به. إخوتن مستمببل بفعلهم هذا الذي فعلوه بن، وهم ال

ا ذََهبُوا بِِه{ ]ٌوسؾ : لوله تعالى:  فؤرسله معهم فلما أخذوه وابتعدوا به  ، أي:"[٘ٔ}فَلَمَّ
 .(٘)"عن أبٌه
عزموا واتفموا  ، أي:"[٘ٔ}َوأَْجَمعُوا أَْن ٌَْجعَلُوهُ فًِ َؼٌَاَبِت اْلُجّبِ{ ]ٌوسؾ : لوله تعالى: 

 .(ٙ)"على إِلمابه فً ؼور الجب
ٌَْشعُُروَن{ ]ٌوسؾ : لوله تعالى:  ٌِْه لَتَُنبِّبَنَُّهْم بِؤَْمِرِهْم َهذَا َوهُْم اَل  َنا إِلَ ٌْ  ، أي:"[٘ٔ}َوأَْوَح

وأوحٌنا إلى ٌوسؾ لتخبرنَّ إخوتن مستمببل بفعلهم هذا الذي فعلوه بن، وهم ال ٌُِحسُّون بذلن 
 .(2)" ٌشعرون بهاألمر وال

                                                             
 .1ٕٓٔ/2(:ص2ٖٖٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔ)
 .1ٕٓٔ/2(:ص2ٖ٘ٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕ)
 .5ٕٓٔ-1ٕٓٔ/2(:ص2ٖٙٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٖ)
 . (٘ٓٓٔ، رلم 1ٕٖ/ٖ، والترمذى )( 5ٖٗٙ، رلم 5ٙ/ٗ( ، والبٌهمى )1ٖٔ/ٔأخرجه ابن سعد )(ٗ)

إنى لم أنه عن البكاء إنما نهٌت عن النوح عن صوتٌن أحممٌن فاجرٌن صوت عند نؽمة لهو  ونص الحدٌث:"
ولعب ومزامٌر شٌطان وصوت عند مصٌبة خمش وجوه وشك جٌوب ورنة شٌطان إنما هذا رحمة ومن ال 

وإنها سبٌل مؤتٌة وإن آخرنا سٌلحك أولنا لحزنا علٌن  ٌرحم ال ٌرحم ٌا إبراهٌم لوال أنه أمر حك ووعد صدق
 ".حزنا أشد من هذا وإنا بن لمحزونون تدمع العٌن وٌحزن الملب وال نمول ما ٌسخط الرب

 .1ٖ/ٕصفوة التفاسٌر: (٘)
 .1ٖ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٙ)
 .2ٖٕالتفسٌر المٌسر: (2)
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وهم ، ٌمول: وأوحٌنا إلى ٌوسؾ لتخبرنَّ إخوتن بفعلهم هذا الذي فعلوه بن لال الطبري:" 
 .(ٔ)"ال ٌعلمون وال ٌدُرون

ٌمول تعالى ذاكًرا لطفه ورحمته وعابدته وإنزاله الٌسر فً حال العسر :  لال ابن كثٌر:" 
إنه أوحى إلى ٌوسؾ فً ذلن الحال الضٌك ، تطٌٌبًا لملبه ، وتثبٌتًا له : إنن ال تحزن مما أنت 
فٌه ، فإن لن من ذلن فرًجا ومخرًجا حسًنا ، وسٌنصرن هللا علٌهم ، وٌعلٌن وٌرفع درجتن ، 

 .(ٕ)"لوا معن من هذا الصنٌعوستخبرهم بما فع
 .(ٖ)"فابدة تمدٌم الوحً تؤنٌسه وتسكٌن نفسه وإزالة الؽم والوحشة عن للبه"لال الرازي: 
بعد ما انصرؾ إخوته إنن  -علٌه السبلم -وذلن أن هللا أوحى إلى ٌوسؾ لال مماتل:" 

أنن ٌوسؾ حٌن « وهم ال ٌشعرون»ستخبر إخوتن بؤمرهم هذا الذي ركبوا منن ثم لال: 
تخبرهم فؤنبؤهم ٌوسؾ بعد ذلن حٌن لال لهم: وضرب اإلناء. فمال: إن اإلناء لٌخبرنً بما فعلتم 

 .(ٗ)"بٌوسؾ من الشر ونزع الثٌاب
ٌِْه{ ]ٌوسؾ : لوله تعالى:وفً وفً   َنا إِلَ ٌْ  وجهان: ،[٘ٔ}َوأَْوَح

نَا إَِلى أُّمِ ُموَسى أَْن أَْرِضِعٌِه{ ]المصص : أحدهما : ٌعنً: وألهمناه ، كما لال تعالى  ٌْ }َوأَْوَح
2](٘). 

 .(2)، ولتادة(ٙ)الثانً : أن هللا تعالى أوحى إلٌه وهو فً الجب، لاله مجاهد
أوحى إلى ٌوسؾ وهو فً الجّب أْن سٌنببهم بما صنعوا، وهم ال ٌشعرون  مجاهد:"لال  
 .(1)"بذلن الوحً
 .(5)"أوحى هللا إلٌه وحٌا وهو فً الجب، فهون ذلن الوحً علٌه ما صنع به لال لتادة:" 

 وجهان : ،[٘ٔ} لَتُنَبِّبَنَُّهْم بِؤَْمِرِهْم َهذَا{ ]ٌوسؾ : وفً لوله تعالى:
أنه أوحى إلٌه أنه سٌلماهم وٌوبخهم على ما صنعوا ، فعلى هذا ٌكون الوحً بعد إلمابه أحدهما : 

 فً الجب تبشٌراً له بالسبلمة .
 الثانً : أنه أوحى إلٌه بالذي ٌصنعون به، فعلى هذا ٌكون الوحً لبل إلمابه فً الجب إنذاراً له.

ا أن ٌفعلوا به، وهم ال ٌشعرون أتاه الوحً من هللا، وهو فً الببر بما ٌرٌدو لال لتادة:" 
 .(ٓٔ)"بما أطلع هللا علٌه رسوله من أمرهم

 وجهان :  ،[٘ٔ}َوهُْم اَل ٌَْشعُُروَن{ ]ٌوسؾ : لوله تعالى:وفً 
 .(ٕٔ)، وابن جرٌج(ٔٔ)أحدهما : ال ٌشعرون بؤنه أخوهم ٌوسؾ، لاله لتادة

َواع،  لما دخل إخوة لال ابن عباس:"  ٌوسؾ فعرفهم وهم له منكرون، لال: جًء بالصُّ
، فمال: إنه لٌخبرنً هذا الجاُم أنه كان لكم أٌخ من أبٌكم ٌمال له  فوضعه على ٌده، ثم نمره فطنَّ
ٌوسؾ، ٌدنٌه دونكم، وإنكم انطلمتم به فؤلمٌتموه فً ؼٌابة الجب! لال: ثم نمره فطنَّ فؤتٌتم أباكم 

جبتم على لمٌصه بَدٍم كذب! لال: فمال بعضهم لبعض: إن هذا الجام فملتم: إن الذبب أكله، و

                                                             
 .2٘٘/٘ٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .2ٖٗ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)
 .1ٕٗ/1ٔمفاتٌح الؽٌب: (ٖ)
 .ٕٖٔ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٗ)
 .ٗٔ/ٖانظر: النكت والعٌون: (٘)
 .2ٙ٘-2٘٘/٘ٔ(:ص11ٖ٘ٔ )-(11ٖٕٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٙ)
 .5ٕٓٔ/2(:ص25ٖٔٔ(، )22ٖٔٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (2)
 .2ٙ٘-2٘٘/٘ٔ(:ص11ٖٗٔأخرجه الطبري) (1)
 .5ٕٓٔ/2(:ص22ٖٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (5)
 .5ٕٓٔ/2(:ص25ٖٔٔاخرجه ابن ابً حاتم) (ٓٔ)
 .ٕٓٔٔ/2(:ص1ٕٔٔانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٔٔ)
 .2ٙ٘/٘ٔ(:ص11ٖ5ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕٔ)
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لتنببهم بؤمرهم هذا وهم ال }لٌخبره بخبركم! لال ابن عباس: فبل نرى هذه اآلٌة نزلت إال فٌهم: 
 .(ٔ){"ٌشعرون
المراد أن هللا تعالى أوحى إلى ٌوسؾ إنن لتخبرن إخوتن بصنٌعهم  لال الفخر الرازي:" 

وهم ال ٌشعرون فً ذلن الولت أنن ٌوسؾ، والممصود تموٌة للبه بؤنه سٌحصل له  بعد هذا الٌوم
 الخبلص عن هذه المحنة وٌصٌر مستولٌا علٌهم وٌصٌرون تحت لهره ولدرته.

كان هذا أمرا من هللا تعالى نحو ٌوسؾ فً أن ٌستر نفسه عن أبٌه  ]وعلى هذا التفسٌر["
كتم أخبار نفسه عن أبٌه طول تلن المدة، مع علمه وأن ال ٌخبره بؤحوال نفسه، فلهذا السبب 

بوجد أبٌه به خوفا من مخالفة أمر هللا تعالى، وصبر على تجرع تلن المرارة، فكان هللا سبحانه 
وتعالى لد لضى على ٌعموب علٌه السبلم أن ٌوصل إلٌه تلن الؽموم الشدٌدة والهموم العظٌمة 

ك فكره عن الدنٌا فٌصل إلى درجة عالٌة فً العبودٌة لٌكثر رجوعه إلى هللا تعالى، وٌنمطع تعل
 .(ٕ)"ال ٌمكن الوصول إلٌها إال بتحمل المحن الشدٌدة

 .(ٗ)، ومجاهد(ٖ)الثانً : ال ٌشعرون بوحً هللا تعالى له بالنبوة، لاله ابن عباس
  .(٘)"وهم ال ٌشعرون أنه نبً لد أوحً إلٌه أنبؤناه بالوحً :أي لال الزجاج:" 
أن المراد إنا أوحٌنا إلى ٌوسؾ علٌه السبلم فً الببر بؤنن تنبا إخوتن بهذه  الفخر:"لال  

األعمال، وهم ما كانوا ٌشعرون بنزول الوحً علٌه، والفابدة فً إخفاء نزول ذلن الوحً عنهم 
 .(ٙ)"أنهم لو عرفوه فربما ازداد حسدهم فكانوا ٌمصدون لتله

 الفوابد:
 .الرجل المإمن المهًء للكمال مستمببلجواز صدور الذنب الكبٌر من  -ٔ
لطؾ هللا تعالى بٌوسؾ وإكرامه له بإعبلمه إٌاه أنه سٌنبىء إخوته بفعلتهم هذه وضمن  -ٕ

 ذلن بشره بسبلمة الحال وحسن المآل.
 المرآن

 [ٙٔ({ ]ٌوسف : ٙٔ}َوَجاُءوا أَبَاهُْم ِعَشاًء ٌَْبكُوَن )
 التفسٌر:

 ِعشاء من أول اللٌل، ٌبكون وٌظهرون األسؾ والجزع.وجاء إخوة ٌوسؾ إلى أبٌهم فً ولت ال
رجعوا إلى أبٌهم ولت  ، أي:"[ٙٔ}َوَجاُءوا أََباهُْم ِعَشاًء ٌَْبكُوَن{ ]ٌوسؾ : لوله تعالى: 

 .(2)"العشاء لٌبلً وهم ٌبكون
ٌمول جل ثناإه: وجاء إخوة ٌوسؾ أباهم، بعد ما ألموا ٌوسؾ فً ؼٌابة  لال الطبري:" 

 .(1)"الجّب عشاء ٌبكون
ثم إنهم رجعوا إلى أبٌهم فؤخذوا جدٌا من الؽنم فذبحوه، ونضحوا دمه على  لال السدي:" 

 .(5)"الممٌص، ثم ألبلوا على أبٌهم عشاء ٌبكون
وعرؾ إخوته أن لد ذهب به، جاإ أباهم فلما انطلمت به العٌر، "لال دمحم بن إسحاق:  

 .(ٓٔ)"عشاء ٌبكون

                                                             
 .22٘-2ٙ٘/٘ٔ(:ص11ٗٓٔاأخرجه الطبري) (ٔ)
 .1ٕٗ/1ٔمفاتٌح الؽٌب: (ٕ)
 .ٕٓٔٔ-5ٕٓٔ/2(:ص1ٔٔٔانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٖ)
 .2ٙ٘-2٘٘/٘ٔ(:ص11ٖٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٗ)
 .5٘/ٖمعانً المرآن: (٘)
 .1ٕٗ/1ٔمفاتٌح الؽٌب: (ٙ)
 .5ٖ/ٕصفوة التفاسٌر: (2)
 .22٘/٘ٔتفسٌر الطبري: (1)
 .ٕٓٔٔ/2(:ص1ٖ٘ٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (5)
 .ٕٓٔٔ/2(:ص1ٖٙٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٓٔ)
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وإنما جاءوا عشاء لٌكونوا ألدر على االعتذار فً الظلمة، ولذا لٌل: ال  لال المرطبً:" 
تطلب الحاجة باللٌل، فإن الحٌاء فً العٌنٌن، وال تعتذر بالنهار من ذنب فتتلجلج فً االعتذار، 

بكاءهم لال: ما بكم؟ أجرى فً الؽنم شً؟ لالوا: ال. لال: فروي أن ٌعموب علٌه السبلم لما سمع 
 .(ٔ)"فؤٌن ٌوسؾ؟ لالوا: ذهبنا نستبك فؤكله الذبب، فبكى وصاح ولال: أٌن لمٌصه؟

أن امرأة حاكمت إلى شرٌح فبكت، فمال له الشعبً: ٌا أبا أمٌة، أما تراها تبكى؟ :"روى  
بؽً ألحد أن ٌمضى إال بما أمر أن ٌمضى به فمال: لد جاء إخوة ٌوسؾ ٌبكون وهم ظلمة: وال ٌن

 .(ٕ)"من السنة المرضٌة
 المرآن

ئُْب َوَما أَْنَت بِمُ  ْإِمٍن لَنَا َولَْو }لَالُوا ٌَا أَبَانَا إِن ا ذََهْبنَا نَْستَبُِك َوتََرْكنَا ٌُوسَُف ِعْنَد َمتَاِعنَا فَؤََكلَهُ الذِّ
 [4ٔ({ ]ٌوسف : 4ٔكُن ا َصاِدلٌَِن )
 التفسٌر:

لالوا: ٌا أبانا إنا ذهبنا نتسابك فً الَجْري والرمً بالسهام، وتركنا ٌوسؾ عند زادنا وثٌابنا، فلم 
ر فً حفظه، بل تركناه فً مؤمننا، وما فارلناه إال ولتًا ٌسًٌرا، فؤكله الذبب، وما أنت  نمّصِ

ق لنا ولو كنا موصوفٌن بالصدق؛ لشدة حبن لٌوسؾ.  بمصّدِ
لالوا: ٌا أبانا إنا ذهبنا  ، أي:"[2ٔ}لَالُوا ٌَا أََبانَا ِإنَّا ذََهْبَنا نَْستَبُِك{ ]ٌوسؾ : لوله تعالى: 

 .(ٖ)"نتسابك فً الَجْري والرمً بالسهام
 :(ٗ)وجوه ،[2ٔ}لَالُوا ٌَا أَبَاَنا إِنَّا ذََهْبَنا نَْستَبُِك{ ]ٌوسؾ : لوله تعالى:وفً  

، (2)، والطبري(ٙ)، والزجاج(٘)الرمً ، لاله ابن لتٌبةأحدها : معناه ننتصل، من السباق فً 
 .(1)والزمخشري

 الثانً : أنهم أرادوا السبك بالسعً على ألدامهم.

 الثالث : أنهم عنوا استبالهم فً العمل الذي تشاؼلوا به من الرعً واالحتطاب .
 .(ٓٔ)التناص الصٌد"، لال الماوردي:"وأنهم ٌستبمون على (5)الرابع : أي: نتصٌد. لاله مماتل

بُْب{ ]ٌوسؾ : لوله تعالى:  تركنا ٌوسؾ  ، أي:"[2ٔ}َوتََرْكنَا ٌُوسَُؾ ِعْنَد َمتَاِعنَا فَؤََكلَهُ الذِّ
 .(ٔٔ)"عند ثٌابنا وحوابجنا لٌحفظها فجاء الذبب فافترسه

ألبلوا على أبٌهم عشاء ٌبكون، فلما سمع أصواتهم فزع ولال: ما لكم ٌا  لال السدي:" 
؟ هل أصابكم فً ؼنمكم شًء؟ لالوا: ال! لال: فما فعل ٌوسؾ؟ لالوا:  ًّ ٌا أبانا إنا ذهبنا }بن

! فبكى الشٌخ وصاح بؤعلى صوته، ولال: أٌن {نستبك وتركنا ٌوسؾ عند متاعنا فؤكله الذبب
ص علٌه دٌم كذب، فؤخذ الممٌص فطرحه على وجهه، ثم بكى حتى الممٌص؟ فجاءوه بالممٌ

 .(ٕٔ)"تخضَّب وجهه من دم الممٌص
وما أنت  ، أي:"[2ٔ}َوَما أَْنَت بُِمْإِمٍن لَنَا َولَْو كُنَّا َصاِدلٌَِن{ ]ٌوسؾ : لوله تعالى: 

ق لنا ولو كنا موصوفٌن بالصدق؛ لشدة حبن لٌوسؾ  .(ٖٔ)"بمصّدِ

                                                             
 .ٗٗٔ/5تفسٌر المرطبً: (ٔ)
 .ٓ٘ٗ/ٕالكشاؾ: (ٕ)
 .2ٖٕالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .ٗٔ/ٖاظر: النكت والعٌون: (ٗ)
 .ٖٕٔانظر: ؼرٌب المرآن: (٘)
 .5٘/ٖانظر: معانً المرآن: (ٙ)
 .22٘/٘ٔانظر: تفسٌر الطبري: (2)
 .ٔ٘ٗ/ٕانظر: الكشاؾ: (1)
 .ٕٖٗ/ٕانظر: تفسٌرمماتل بن سلٌمان: (5)
 .ٗٔ/ٖاظر: النكت والعٌون: (ٓٔ)
 .5ٖ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٔٔ)
 .21٘-22٘/٘ٔ(:ص11ٗٔٔأخرجه الطبري) (ٕٔ)
 .2ٖٕالتفسٌر المٌسر: (ٖٔ)



ٔ12 
 

 .(ٔ)"لال: بمصدق لنا! {،بمإمن لنا وما أنت"}عن السدي:  
 .(ٕ)"أي: ما أنت بمصدلنا ولو كنا صادلٌن وإن كنا لد صدلنا لال دمحم بن إسحاق:" 
بمصدق لنا ولو كنا صادلٌن ولو كنا عندن من أهل الصدق  لال الزمخشري:أي:" 

 .(ٖ)"والثمة، لشدة محبتن لٌوسؾ، فكٌؾ وأنت سٌا الظن بنا، ؼٌر واثك بمولنا؟
 ال ٌصدق من ٌعلم أنه صادق، -علٌه السبلم  -لٌس ٌرٌدون أن ٌعموب  ل الزجاج:"لا 

التهمتنا  هذا محال، ال ٌوصؾ األنبٌاء بذلن، ولكن المعنى: لو كنا عندن من أهل الثمة والصدق
 .(ٗ)"فً ٌوسؾ لمحبتن إٌاه، وظننت أنا لد كذبنان

أكله الذبب خر مؽشٌا علٌه، فؤفاضوا إنه لما لالوا "السدي وابن حبان: نمل المرطبً عن  
علٌه الماء فلم ٌتحرن، ونادوه فلم ٌجب، لال وهب: ولمد وضع ٌهوذا ٌده على مخارج نفس 
ٌعموب فلم ٌحس بنفس، ولم ٌتحرن له عرق، فمال لهم ٌهوذا: وٌل لنا من دٌان ٌوم الدٌن! ضٌعنا 

فً حجر روبٌل، فمال: ٌا  ق ورأسهأخانا، ولتلنا أبانا، فلم ٌفك ٌعموب إال ببرد السحر، فؤفا
روبٌل! ألم آتمنن على ولدي؟ ألم أعهد إلٌن عهدا؟ فمال: ٌا أبت كؾ عنً بكاءن أخبرن، فكؾ 

 .(٘) {"إنا ذهبنا نستبك وتركنا ٌوسؾ عند متاعنا فؤكله الذبب}ٌعموب بكاءه فمال: ٌا أبت
 :[2ٔ-ٙٔفوابد اآلٌتٌن:]

 ألن العٌن تستحً من العٌن كما ٌمال.اختٌار اللٌل لبلعتذار دون النهار  -ٔ
هذه اآلٌة دلٌل على أن بكاء المرء ال ٌدل على صدق مماله، الحتمال أن ٌكون أن  -ٕ

 . (ٙ)تصنعا، فمن الخلك من ٌمدر على ذلن، ومنهم من ال ٌمدر
 :(2)ولد لٌل: إن الدمع المصنوع ال ٌخفى، كما لال حكٌم

 من بكى ممن تباكى تبٌن           إذا اشتبكت دموع فً خدود 
 المرآن

ُ اْلُمْستَ  لَْت لَكُْم أَْنفُسُكُْم أَْمًرا فََصْبٌر َجِمٌٌل َوّللا  عَاُن }َوَجاُءوا َعلَى لَِمٌِصِه بَِدٍم َكِذٍب لَاَل بَْل َسو 
 [4ٔ({ ]ٌوسف : 4َٔعلَى َما تَِصفُوَن )

 التفسٌر:
صدلهم، فكان دلٌبل على كذبهم؛ ألن وجاإوا بممٌصه ملطًخا بدم ؼٌر دم ٌوسؾ؛ لٌشهد على 

ٌَّنت لكم  ْق. فمال لهم أبوهم ٌعموب علٌه السبلم: ما األمر كما تمولون، بل ز الممٌص لم ٌَُمزَّ
ارة بالسوء أمًرا لبًٌحا فً ٌوسؾ، فرأٌتموه حسنًا وفعلتموه، فصبري صبر جمٌل ال  أنفسكم األمَّ

تمال ما تصفون من الكذب، ال على حولً شكوى معه ألحد من الخلك، وأستعٌن باهلل على اح
 ولوتً.
جاءوا على ثوبه بدٍم و ، أي:"[1ٔ}َوَجاُءوا َعلَى لَِمٌِصِه بَِدٍم َكِذٍب{ ]ٌوسؾ : لوله تعالى: 
 .(1)"كاذب
 .(5)"أي: مكذوب به لال ابن لتٌبة:" 
 .(ٓٔ)"الدم الكذب، لم ٌكن دم ٌوسؾ لال لتادة:" 
 .(ٔ)"وعٌنُه  ُوِصَؾ بالمصدر مبالؽةً كؤنه نفُس الكذب لال الصابونً:" 

                                                             
 .21٘/٘ٔ(:ص11ٕٗٔأخرجه الطبري) (ٔ)
 . ٕٓٔٔ/2(:ص15ٖٔٔأخرجه ابن ابً حاتم)(ٕ)
 .ٔ٘ٗ/ٕالكشاؾ: (ٖ)
 . 5ٙ/ٖمعانً المرآن:(ٗ)
 .٘ٗٔ-ٗٗٔ/5تفسٌر المرطبً: (٘)
 .٘ٗٔ/5انظر: تفسٌر المرطبً: (ٙ)
، ولطابؾ اإلشارات 5ٖ/ٖ، وأحكام المرآن البن العربً:٘ٗٔ/5من شواهد المرطبً فً تفسٌره: (2)

 .ٗٓٔ/ٔللمشٌري:
 .5ٖ/ٕصفوة التفاسٌر: (1)
 .ٖٕٔؼرٌب المرآن: (5)
 .1ٔ٘/٘ٔ(:ص11٘1ٔأخرجه الطبري) (ٓٔ)
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لو أكله  لال ابن عباس:" .(ٕ)"لال: بدم سخلة {،بدم كذب"}عن ابن عباس، فً لوله:  
لما أتً ٌعموب بممٌص ٌوسؾ، فلم ٌر فٌه خرلًا، لال:  ، وفً رواٌة:"(ٖ)"السبع لخرق الممٌص

 .(ٗ)" كذبتم، لو أكله السبع لخرق لمٌصه!
 .(٘)"ٌعنً: شاة ،لال: دم سخلة {،بدم كذب"}عن مجاهد فً لول هللا:  
ذبحوا جدًٌا من الؽنم، ثم لطَّخوا الممٌص بدمه، ثم ألبلوا إلى أبٌهم، فمال  لال السدي:" 

ٌعموب: إن كان هذا الذبُب لرحٌما! كٌؾ أكل لحمه ولم ٌخرق لمٌصه؟ ٌا بنً، ٌا ٌوسؾ ما فعل 
 .(ٙ)"بن بنو اإلماء!
ذبحوا جدًٌا ولطخوه من دمه. فلما نظر ٌعموب إلى الممٌص صحًٌحا،   لال الشعبً:" 

عرؾ أن الموم كذبوه. فمال لهم: إن كان هذا الذبب لحلًٌما، حٌث َرحم الممٌص ولم ٌرحم ابنً! 
 .(2)"فعرؾ أنهم لد كذبوه

وال ٌنظر إلٌه فٌرى أثر الدم،  جًء بممٌص ٌوسؾ إلى ٌعموب، فجعل لال الحسن:" 
أكل ابنً، وأبمى على  . وفً رواٌة:"(1)"ٌرى فٌه َخْرلًا، لال: ٌا بنً ما كنت أعهُد الذبب حلًٌما؟

 .(5)"لمٌصه!
فً لمٌص ٌوسؾ ثبلث آٌات: حٌن ألمً على وجه أبٌه فارتد بصًٌرا،  لال عامر:" 

 .(ٓٔ)"وحٌن لُدَّ مْن ُدبُر، وحٌن جاإوا على لمٌصه بدم كذب
َلْت لَكُْم أَْنفُسُكُْم أَْمًرا{ ]ٌوسؾ : }لَاَل لوله تعالى:  فمال لهم أبوهم  ، أي:"[1َٔبْل َسوَّ

ارة بالسوء أمًرا لبًٌحا فً  ٌعموب علٌه السبلم: ما األمر كما تمولون، بل زٌَّنت لكم أنفسكم األمَّ
 .(ٔٔ)"ٌوسؾ، فرأٌتموه حسنًا وفعلتموه

َلْت لَكُْم أَْنفُ لوله تعالى:وفً    ، وجهان:[1ٔسُكُْم أَْمًرا{ ]ٌوسؾ : }لَاَل بَْل َسوَّ
 .(ٕٔ)أحدهما : بل أمرتكم أنفسكم ، رواه الضحان عن ابن عباس

 .(ٖٔ)الثانً : بل زٌنت لكم أنفسكم أمراً، لاله لتادة
 :(ٗٔ)وفً رّد ٌعموب علٌهم وتكذٌبه لهم ثبلثة وجوه
 أحدها : أنه كان ذلن بوحً من هللا تعالى إلٌه بعد فعلهم .

 أنه كان عنده علم بذلن لدٌم أطلعه هللا علٌه .الثانً : 
 الثالث : أنه لال ذلن حدساً بصابب رأٌه وصدق ظنه .

فصبري صبر جمٌل ال شكوى معه  ، أي:"[1ٔ}فََصْبٌر َجِمٌٌل{ ]ٌوسؾ : لوله تعالى: 
 .(٘ٔ)"ألحد من الخلك

                                                                                                                                                                               
 .5ٖ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٔ)
 .1ٓ٘/٘ٔ(:ص11ٗ5ٔأخرجه الطبري) (ٕ)

 .أنثى أو كان ذكًرا والضؤن، المعز من الشاة ولد". السخلة
 .1ٓ٘/٘ٔ(:ص11٘ٔٔأخرجه الطبري) (ٖ)
 .1ٔ٘/٘ٔ(:ص11ٙٓٔأخرجه الطبري) (ٗ)
 .25٘/٘ٔ(:ص11ٗ٘ٔأخرجه الطبري) (٘)
 .1ٓ٘/٘ٔ(:ص11٘ٓٔأخرجه الطبري) (ٙ)
 .1ٔ٘/٘ٔ(:ص11٘5ٔأخرجه الطبري) (2)
 .1ٔ٘-1ٓ٘-٘ٔ(:ص11٘ٗٔأخرجه الطبري) (1)
 .1ٔ٘/٘ٔ(:ص11٘ٙٔأخرجه الطبري) (5)
 .1ٕ٘/٘ٔ(:ص11ٕٙٔأخرجه الطبري) (ٓٔ)
 .2ٖٕالتفسٌر المٌسر: (ٔٔ)
 .ٕٔٔٔ/2(:ص5ٖ٘ٔٔانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٕٔ)
 .ٕٔٔٔ/2(:ص5ٖٙٔٔانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٖٔ)
 .ٙٔ-٘ٔ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٗٔ)
 .2ٖٕالتفسٌر المٌسر: (٘ٔ)
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ٌمول: فصبري على ما فعلتم بً فً أمر ٌوسؾ صبٌر جمٌل= أو فهو  لال الطبري:" 
 .(ٔ)"صبر جمٌل

 وفً الصبر الجمٌل وجهان : 
 .(ٕ)أحدهما : أنه الصبر الذي ال جزع فٌه: لاله مجاهد

 الثانً : أنه الصبر الذي ال شكوى فٌه.
فصبر }علٌه وسلم عن لوله:  سبل رسول هللا صلى هللا"عن حبان بن أبً جبلة، لال:  
 .(ٖ)"لال: صبر ال شكوى فٌه. لال: من بّث فلم ٌصبر {،جمٌل
ٌمال: ثبلث من الصبر: أن "الثوري، عن بعض أصحابه لال: أخرج الطبري بسنده عن  

بن أبً ثابت:  لال أخبرنا الثوري، عن حبٌب، ال تحّدِث بوجعن، وال بمصٌبتن، وال تزّكً نفسن
 ًّ ملسو هيلع هللا ىلص كان لد سمط حاجَباه، فكان ٌرفعهما بخرلٍة، فمٌل له: ما هذا؟ لال: طول أن ٌعموب النب

الزمان، وكثرة األحزان! فؤوحى هللا تبارن وتعالى إلٌه: ٌا ٌعموب، أتشكونً؟ لال: ٌا رب 
 .(ٗ)"خطٌبة أخطؤتها، فاؼفرها لً

أن ال ٌجزع فٌه. فسبل: الصبر مع الرضا. لٌل: ما عبلمته؟ لال:  لال سهل التستري:" 
بؤي شًء ٌحصل التجمل بالصبر؟ لال: بالمعرفة بؤن هللا تعالى معن، وبراحة العافٌة، فإنما مثل 
الصبر مثل لدح أعبله الصبر وأسفله العسل. ثم لال: عجبت ممن لم ٌصبروا كٌؾ لم ٌصبروا 

 .(٘)"[ٖ٘ٔللحال، ورب العزة ٌمول: إن هللا مع الصابرٌن ]البمرة: 
ُ اْلُمْستََعاُن َعلَى َما تَِصفُوَن{ ]ٌوسؾ : له تعالى:لو  وأستعٌن باهلل على  ، أي:"[1ٔ}َوَّللاَّ

 .(ٙ)"احتمال ما تصفون من الكذب، ال على حولً ولوتً
 .(2)"ٌمول: وهللاَ أستعٌن على كفاٌتً شّر ما تصفون من الكذب  لال الطبري:" 
 .(1)"على ما تكذبون :أي {،وهللا المستعان على ما تصفون"}عن لتادة:  

 الفوابد:
 فضٌلة الصبر الجمٌل وهو الخالً من الجزع والشكوى معا. -ٔ
اختصاص علم الؽٌب باهلل، ونفٌه عن ؼٌره تعالى من المبلبكة واألنبٌاء، واألولٌاء،  -ٕ

 .والجن
 المرآن

ُ َعِلٌٌم }َوَجاَءْت َسٌ اَرةٌ فَؤَْرَسلُوا َواِرَدهُْم فَؤَْدلَى َدْلَوهُ لَاَل ٌَا  وهُ بَِضاَعةً َوّللا  بُْشَرى َهذَا غاَُلٌم َوأََسرُّ
 [3ٔ({ ]ٌوسف : 3ٔبَِما ٌَْعَملُوَن )
 التفسٌر:

وجاءت جماعة من المسافرٌن، فؤرسلوا َمن ٌطلب لهم الماء، فلما أرسل دلوه فً الببر تعلَّك بها 
ي هذا ؼبلم نفٌس، وأخفى ٌوسؾ، ففرح وارد الماء وابتهج بالعثور على ؼبلم، ولال: ٌا بشر

الوارُد وأصحابه ٌوسَؾ عن بمٌة المسافرٌن فلم ٌظهروه لهم، ولالوا: إن هذه بضاعة 
 استبضعناها، وهللا علٌم بما ٌعملونه بٌوسؾ.

ٌَّاَرةٌ{ ]ٌوسؾ : لوله تعالى:   .(5)"وجاءت جماعة من المسافرٌن ، أي:"[5ٔ}َوَجاَءْت َس
 .(ٔ)"فؤرسلوا َمن ٌطلب لهم الماء ، أي:"[5َٔواِرَدهُْم{ ]ٌوسؾ : }فَؤَْرَسلُوا لوله تعالى:

                                                             
 .1ٗ٘/٘ٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .1ٗ٘/٘ٔ:ص(11ٙ2ٔتفسٌر الطبري)انظر: (ٕ)
 .1٘٘-1ٗ٘/٘ٔ(:ص112ٕٔأخرجه الطبري) (ٖ)
 .1ٙ٘-1٘٘/٘ٔ(:ص1121ٔتفسٌر الطبري) (ٗ)
 .1ٔتفسٌر التستري: (٘)
 .2ٖٕالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .1ٗ٘/٘ٔتفسٌر الطبري: (2)
 .1ٙ٘/٘ٔ(:ص1125ٔأخرجه الطبري) (1)
 .2ٖٕالتفسٌر المٌسر: (5)
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تعلَّك بها  فلما أرسل دلوه فً الببر ، أي:"[5ٔ}فَؤَْدَلى َدْلَوهُ{ ]ٌوسؾ : لوله تعالى: 
 .(ٕ)"ٌوسؾ
ففرح وارد الماء وابتهج  ، أي:"[5ٔ}لَاَل ٌَا بُْشَرى َهذَا ؼُبَلٌم{ ]ٌوسؾ : لوله تعالى: 

 .(ٖ)"بالعثور على ؼبلم، ولال: ٌا بشري هذا ؼبلم نفٌس
وهُ ِبَضاَعةً{ ]ٌوسؾ : لوله تعالى:  وأخفى الوارُد وأصحابه ٌوسَؾ عن  ، أي:"[5ٔ}َوأََسرُّ

 .(ٗ)"بمٌة المسافرٌن فلم ٌظهروه لهم، ولالوا: إن هذه بضاعة استبضعناها
ولوله تعالى:وفً    ، وجوه:[5ٔهُ بَِضاَعةً{ ]ٌوسؾ : }َوأََسرُّ

أحدها:أن إخوة ٌوسؾ كانوا بمرب الجب، فلما رأوا الوارد لد أخرجه لالوا هذا عبدنا لد أوثمناه 
 .(٘)فباعوه وأسّروا بٌعه بثمن جعلوه بضاعة لهم، لاله ابن عباس

إنهم لما ألموه فً الجب، بصروا العٌر لد ألبلت، فلما أرسل أهل العٌر  لال أبو الصخر:" 
واردهم، وأدلى دلوه أحس بالؽبلم، فنادى أصحابه فلما أتوا، لال لهم إخوة ٌوسؾ: هذا الؽبلم 

 .(ٙ)"الذي فً الجب ؼبلم لنا مملون، فهل لكم أن تبتاعوه منا؟ وأسروا بٌعهم بٌنهم
ب أسّروا ابتٌاعه عن بالً أصحابهم لٌكون بضاعة لهم كٌبل الثانً:أن الواردٌن إلى الجُ 

، (2)ٌشركوهم فٌه لرخصه، وتواصوا أنه بضاعة استبضعوها من أهل الماء ، لاله مجاهد
 .(5)، وبه لال الفراء(1)والسدي
أخفوه من أصحابهم الذٌن مروا على الماء فً الرفمة ولالوا: هو  :ٌعنً لال مماتل:" 

ألنهما لو لاال: إنا وجدناه أو اشترٌناه سؤلوهما الشركة  ،بمصر بضاعة ألهل الماء نبٌعه لهم
 .(ٓٔ)"فٌه

وا بٌعه على الملن حتى ال ٌعلم به أصحابهم وذكروا أنه بضاعة لهم.  الثالث:أن الذٌن شروه أسرُّ
وأولى هذه األلوال بالصواب: لوُل من لال:"وأسرَّ وارد الموم المدلً  :"لال الطبري 

 دلَوه ومن معه من أصحابه، من رفمته السٌارة، أمَر ٌوسؾ أنهم أشتروه، خٌفةً منهم أن
وذلن أنه عمٌب الخبر عنه، فؤلن  ،ٌستشركوهم، ولالوا لهم: هو بضاعة أبَضعَها معنا أهل الماء 

ن هو بالخبر عنه ؼٌُر ٌكون ما ولٌه من الخب ر خبًرا عنه، أشبهُ من أن ٌكون خبًرا عمَّ
 .(ٔٔ)"متَِّصل

ًَ فً الجب وهو ابن ست سنٌن ، وبمً فٌه إلى أن  وحكى جوٌبر عن الضحان "أنه ألم
 . (ٕٔ)أخرجته السٌارة منه ثبلثة أٌام"

 .(ٖٔ)ولال الكلبً : "ألمً فٌه وهو ابن سبع عشرة سنة"
ُ لوله تعالى:  وهللا علٌم بما ٌعملونه  ، أي:"[5َٔعِلٌٌم بَِما ٌَْعَملُوَن{ ]ٌوسؾ :  }َوَّللاَّ
 .(ٗٔ)"بٌوسؾ
 .(ٔ)"أي: علم بما ٌخفون {،العلٌم:"}دمحم بن إسحاق  

                                                                                                                                                                               
 .2ٖٕالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .2ٖٕالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .2ٖٕالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .2ٖٕالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .ٙ/ٙٔ(ص:1151ٔانظر: تفسٌر الطبري) (٘)
 .ٕ٘ٔٔ/2(:صٙٔٗٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٙ)
 .٘/ٙٔ(:ص1111ٔانظر: تفسٌر الطبري) (2)
 .٘/ٙ(:ص115ٖٔانظر: تفسٌر الطبري) (1)
 .ٓٗ/ٕانظر: معانً المرآن: (5)
 .ٕٖٙ-ٕٖ٘/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٓٔ)
 .2/ٙٔتفسٌر الطبري: (ٔٔ)
 .2ٔ/ٖالنكت والعٌون: (ٕٔ)
 .2ٔ/ٖالنكت والعٌون: (ٖٔ)
 .2ٖٕالتفسٌر المٌسر: (ٗٔ)
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ٌمول تعالى ذكره: وهللا ذو علم بما ٌعمله باَعةُ ٌوسؾ ومشتروه فً أمره،  لال الطبري:" 
ال ٌخفى علٌه من ذلن شًء، ولكنه ترن تؽٌٌر ذلن لٌمضً فٌه وفٌهم حكمه السابك فً علمه، 

وهذا، وإن كان خبًرا من هللا تعالى ذكره عن ، ولٌري إخوة ٌوسؾ وٌوسؾ وأباه لدرتَه فٌه
، فإنه تذكٌر من هللا نبٌَّه محمًدا ملسو هيلع هللا ىلص، وتسلٌة منه له عما كان ٌلمى من ألربابه ٌوسؾ نبٌّه ملسو هيلع هللا ىلص

وأنسبابه المشركٌن من األذى فٌه، ٌمول: فاصبر، ٌا دمحم، على ما نالن فً هللا، فإّنً لادٌر على 
ٌوسؾ من إخوته فً  تؽٌٌر ما ٌنالن به هإالء المشركون، كما كنت لادًرا على تؽٌٌر ما لمً

، ولكن لماضً علمً  ًّ حال ما كانوا ٌفعلون به ما فعلوا، ولم ٌكن تركً ذلن لهوان ٌوسؾ عل
، ولكن  ًّ فٌه وفً إخوته، فكذلن تركً تؽٌٌَر ما ٌنالن به هإالء المشركون لؽٌر هوان بن عل

ن، كما صار أمر لسابك علمً فٌن وفٌهم، ثم ٌصٌر أمُرن وأمرهم إلى عُلّون علٌهم، وإذعانهم ل
 .(ٕ)"إخوة ٌوسؾ إلى اإلذعان لٌوسؾ بالسإدد علٌهم، وعلّوِ ٌوسؾ علٌهم

 المرآن
اِهِدٌَن )  [ٕٓ({ ]ٌوسف : ٕٓ}َوَشَرْوهُ بِثََمٍن بَْخٍس َدَراِهَم َمْعُدوَدٍة َوَكانُوا فٌِِه ِمَن الز 

 التفسٌر:
وكانوا زاهدٌن فٌه راؼبٌن فً وباعه إخوته للواردٌن من المسافرٌن بثمن للٌل من الدراهم، 

 التخلص منه؛ وذلن أنهم ال ٌعلمون منزلته عند هللا.
وباعه إخوته  ، أي:"[ٕٓ}َوَشَرْوهُ بِثََمٍن بَْخٍس َدَراِهَم َمْعُدوَدةٍ{ ]ٌوسؾ : لوله تعالى: 

 .(ٖ)"للواردٌن من المسافرٌن بثمن للٌل من الدراهم
 .(ٗ)"لال: باعوه {،وشروه:"}عن عطٌة، عن أبٌه 
 .(٘)"باعوه، فإذا بعته أنت للت: اشترٌته :أي،«َوَشَرْوهُ بِثََمٍن بَْخٍس » لال أبو عبٌدة:" 
 :(ٙ)معنى }شروه{، أي: باعوه ، ومنه لول ابن مفرغ الحمٌري لال الماوردي:" 

 وشرٌت برداً لٌتنً              من بعِد بُْرٍد كنت هامه
ٌطلك على كل واحد من البابع والمشتري ألن كل واحد منهما بابع لما  ،«البٌع والشراء»واسم 

 .(2)فً ٌده مشتر لما فً ٌد صاحبه"
 وفً بابعه لوالن :

أحدهما : أنهم إخوته باعوه على السٌارة حٌن أخرجوه من الجب فاّدعوه عبداً، لاله ابن 
 .(5)، ومجاهد(1)عباس

 .(ٔٔ)، ولتادة(ٓٔ)لاله الحسنالثانً : أن السٌارة باعوه عن ملن مصر، 
 ، ثبلثة وجوه:[ٕٓ} ِبثََمٍن بَْخٍس{ ]ٌوسؾ : لوله تعالى:وفً  

 . (ٕٔ)أحدها : أن البخس ها هنا الحرام، لاله الضحان
 .(ٖٔ)"ٌمول: لم ٌحّل لهم أن ٌؤكلوا ثمنَه، } بِثََمٍن بَْخٍس{ عن ابن عباس:" 

                                                                                                                                                                               
 .ٕ٘ٔٔ/2(:ص2ٔٗٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔ)
 .2/ٙٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .2ٖٕالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .ٕ٘ٔٔ/2(:ص1ٔٗٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٗ)
 .ٕٗٓ/ٔمجاز المرآن: (٘)
/ 2ٔ واألؼانً ،ٕٖٔ/ ٔ والشعراء والشعر ،( شرى) ،( برد) العرب ولسان ،ٖٕٔ ص مفرغ بن ٌزٌد دٌوان(ٙ)
 .5ٙ -5٘/ ٕ المرتضى وأمالً ،ٖٗٓ ،1ٗ/ ٔ المرآن ومجاز ،٘٘
 .1ٔ/ٖالنكت والعٌون: (2)
 .5/ٙٔ(:ص15ٓ1ٔانظ}: تفسٌر الطبري) (1)
 .5/ٙٔ(:ص15ٓٗٔ )-(15ٓٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (5)
 .ٕ٘ٔٔ/2(:ص5ٔٗٔٔانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٓٔ)
 .5ٕٓ/ٕ(:ص5ٕٓٔانظر: تفسٌر عبدالرزاق) (ٔٔ)
 .ٕ٘ٔٔ/2(:صٕٕٗٔٔ، وتفسٌر ابن ابً حاتم)ٕٔ/ٙٔ(:ص15ٔٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕٔ)
 .ٕٔ/ٙٔ(:ص15ٔ٘ٔأخرجه الطبري) (ٖٔ)
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 .(ٕ)، وعطٌة(ٔ)الثانً : أنه الظلم ، لاله لتادة
 .(ٗ)، والشعبً(ٖ)الثالث : أنه الملٌل ، لاله مجاهد

 ، على وجوه:[َٕٓدَراِهَم َمْعُدوَدٍة{ ]ٌوسؾ : واختلفوا فً تفسٌر لوله تعالى: } 
أحدها : أنه بٌع بعشرٌن درهماً التسموها وكانوا عشرة فؤخذ كل واحد منهم درهمٌن ، لاله ابن 

، (ٔٔ)، والسدي(ٓٔ)، وأبو الصخر(5)، وعكرمة(1)، وعطٌة(2)، ولتادة(ٙ)، وابن عباس(٘)مسعود
 .(ٕٔ)الشامً البكالًبن فضالة  ، ونوؾ(ٔٔ)والسدي
 .(ٖٔ)"كانوا عشرة التسموا درهمٌن درهمٌن لال عطٌة:" 

وإنما: لٌل معدودة لٌستدل به على الملة ألنهم كانوا ال ، لٌل: عشرٌن  لال الفراء:"
 .(ٗٔ)"درهما ٌزنون الدراهم حتى تبلػ أولٌة، واألولٌة كانت وزن أربعٌن

ً ، كانوا أحد عشر فؤخذ كل واحد درهمٌن ، لاله مجاهد ، (٘ٔ)الثانً : باثنٌن وعشرٌن درهما
 .(ٙٔ)والسدي

 . (1ٔ)، وابن إسحاق(2ٔ)الثالث: بؤربعٌن درهما ، لاله عكرمة
باعوه ولم ٌبلػ ثمنه الذي باعوه به أولٌة، وذلن أن الناس كانوا  لال ابن إسحاق:" 

وشروه بثمن }ٌتباٌعون فً ذلن الزمان باألوالً، فما لصَّر عن األولٌة فهو َعدد ؛ ٌمول هللا: 
 .(5ٔ)"لم ٌبلػ األولٌة :أي {،بخس دراهم معدودة

وكان السدي ٌمول: "اشتروا بها خفافاً ونِعاالً"
(ٕٓ). 

والصواب من المول فً ذلن أن ٌمال: إن هللا تعالى ذكره أخبر أنهم باعُوه  لال الطبري:"
بدراهم معدودة ؼٌر موزونة، ولم ٌحدَّ مبلَػ ذلن بوزن وال عدد، وال وضع علٌه داللة فً كتاب 

وٌحتمل أن ٌكون كان اثنٌن  -وال خبر من الرسول ملسو هيلع هللا ىلص. ولد ٌحتمل أن ٌكون كان عشرٌن 
 وأن ٌكون كان أربعٌن، وألل من ذلن وأكثر، وأيُّ ذلن كان، فإنها كانت معدودة - وعشرٌن

ؼٌر موزونة ؛ ولٌس فً العلم بمبلػ وزن ذلن فابدة تمع فً دٌن، وال فً الجهل به دخول ضّر 
 .(ٕٔ)"فٌه. واإلٌمان بظاهر التنزٌل فرٌض، وما َعداه فموضوٌع عنا تكلُُّؾ علمه

                                                             
 .ٕٙٔٔ/2(:صٖٕٗٔٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٔ)
 .ٕ٘ٔٔ/2(:صٕٔٗٔٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٕ)
 .ٕٔ/ٙٔ(:ص15ٔ1ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖ)
 .1ٔ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٗ)
 .ٖٔ/ٙٔ(:ص15ٕٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (٘)
 .ٕٙٔٔ/2(:صٕٗٗٔٔانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٙ)
 .ٗٔ/ٙٔ(:ص15ٕ2ٔانظر: تفسٌر الطبري) (2)
 .ٕٙٔٔ/2(:صٕ٘ٗٔٔانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (1)
 .ٕ٘ٔٔ/2(:صٕٓٗٔٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (5)
 . ذكره دون إسناد.ٕ٘ٔٔ/2انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم: (ٓٔ)
 .ٗٔ/ٙٔ(:ص15ٕٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٔٔ)
 .ٖٔ/ٙٔ(:ص15ٕٕٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕٔ)
 .ٕٙٔٔ/2(:صٕ٘ٗٔٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٖٔ)
 .ٓٗ/ٕمعانً المرآن: (ٗٔ)
 .ٕٙٔٔ/2(:ص2ٕٗٔٔانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (٘ٔ)
 .ٕٙٔٔ/2(:ص1ٕٗٔٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٙٔ)
 .ٕٙٔٔ/2(:صٕٙٗٔٔانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (2ٔ)
 .٘ٔ/ٙٔ(:ص15ٖٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (1ٔ)
 .٘ٔ/ٙٔ(:ص15ٖٙٔأخرجه الطبري) (5ٔ)
 .ٕٙٔٔ/2(:ص1ٕٗٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕٓ)
 .ٙٔ-٘ٔ/ٙٔتفسٌر الطبري: (ٕٔ)
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اِهِدٌَن{ ]ٌوسؾ :  }َوَكانُوالوله تعالى:  وكانوا زاهدٌن فٌه راؼبٌن  ، أي:"[ٕٓفٌِِه ِمَن الزَّ
 .(ٔ)"فً التخلص منه؛ وذلن أنهم ال ٌعلمون منزلته عند هللا

  .(ٕ)"ٌمول: لم ٌعلموا منزلته من هللا عز وجل لال الفراء:"
ٌمول تعالى ذكره: وكان إخوة ٌوسؾ فً ٌوسؾ من الزاهدٌن، ال ٌعلمون  لال الطبري:"

كرامته على هللا، وال ٌعرفون منزلته عنده، فهم مع ذلن ٌحبّون أن ٌحولوا بٌنه وبٌن والده، لٌخلو 
لهم وجهه منه، وٌمطعوه عن المرب منه، لتكون المنافع التً كانت مصروفة إلى ٌوسؾ دونهم، 

 .(ٖ)"مصروفةً إلٌهم
وكانوا فً ٌوسؾ من الزاهدٌن الذٌن ال ٌرؼبون فٌه ألنهم التمطوه  :يأ لال الصابونً:" 

 .(ٗ)"وخافوا أن ٌكون عبداً آبماً فٌنتزعه سٌّده من أٌدٌهم، ولذلن باعوه بؤبخس األثمان
لال: لم ٌعلموا بنبوته، وال بمنزلته من  {،وكانوا فٌه من الزاهدٌن:"}عن الضحان  
 .(٘)"هللا

اِهِدٌَن{ ]ٌوسؾ : لوله تعالى:وفً    :(ٙ)، وجهان[ٕٓ}َوَكانُوا فٌِِه ِمَن الزَّ
 أحدها : أنهم إخوة ٌوسؾ كانوا فٌه من الزاهدٌن حٌن صنعوا به ما صنعوا .

 الثانً : أن السٌارة كانوا فٌه من الزاهدٌن حٌن باعوه بما باعوه به.
ستبشروا بؤنهم أصابوا ؼبلًما ال فاستمى من الماء فاستخرج ٌوسؾ، فا لال الضحان:" 

ٌعلمون علمه وال منزلته من ربه، فزهدوا فٌه، فباعوه. وكان بٌعه حراًما، وباعوه بدراهم 
 .(2)"معدودة

 :(1)ثبلثة وجوهوفً زهدهم فٌه 
 أحدهما : لعلمهم بؤنه حرٌّ ال ٌبتاع .

 .الثانً : أنه كان عندهم عبداً فخافوا أن ٌظهر علٌه مالكوه فٌؤخذوه 

 والثالث: أنهم كانوا فً ثمنه من الزاهدٌن الختبارهم له وعلمهم بفضله.
 .(5)ولال عكرمة:" أعتك ٌوسؾ حٌن بٌع"

 :[ٕٓ-5ٔفوابد اآلٌتٌن:]
 جواز الفرح بما ٌسر واإلعبلن عنه. -ٔ
 جواز االحتٌاط ألمر الدٌن والدنٌا. -ٕ
 .«البٌع»على  «الشراء»إطبلق لفظ  -ٖ
فبل ٌخفى علٌه شًء من ، المحٌط علمه بكل شًء:هو «العلٌم»ومن أسمابه تعالى:  -ٗ

 .(ٓٔ)األشٌاء
 المرآن

ذَِلَن َمك ن ا }َولَاَل ال ِذي اْشتََراهُ ِمْن ِمْصَر اِلْمَرأَتِِه أَْكِرِمً َمثَْواُه َعَسى أَْن ٌَْنفَعَنَا أَْو نَت ِخذَُه َولًَدا َوكَ 
ُ َغاِلٌب َعلَى أَْمِرِه َولَِكن  أَْكثََر الن اِس اَل ِلٌُوسَُف فًِ اْْلَْرِض َوِلنُعَلَِّمهُ ِمْن  تَؤِْوٌِل اْْلََحاِدٌِث َوّللا 

 [ٕٔ({ ]ٌوسف : ٌَْٕٔعلَُموَن )
 التفسٌر:

                                                             
 .2ٖٕالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٓٗ/ٕمعانً المرآن: (ٕ)
 .ٙٔ/ٙٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .5ٖ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٗ)
 .2ٕٔٔ/2(:صٖٔٗٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (٘)
 .5ٔ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٙ)
 .ٙٔ/ٙٔ(:ص15ٖ1ٔأخرجه الطبري) (2)
 .5ٔ/ٖانظر: النكت والعٌون: (1)
 .5ٔ/ٖانظر: النكت والعٌون: (5)
 .11ٔ/ٔانظر: شرح العمٌدة الواسطٌة، البن عثٌمٌن: (ٓٔ)
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اشتراه منهم عزٌزها، وهو الوزٌر، ولال المرأته: « مصر»ولما ذهب المسافرون بٌوسؾ إلى 
نستفٌد من خدمته، أو نمٌمه عندنا ممام الولد،  أحسنً معاملته، واجعلً ممامه عندنا كرًٌما، لعلنا

، « مصر»ٌَْعِطؾ علٌه، فكذلن مكنَّا له فً أرض « مصر»وكما أنجٌنا ٌوسؾ وجعلنا عزٌز 
وجعلناه على خزابنها، ولنعلِّمه تفسٌر الرإى فٌعرؾ منها ما سٌمع مستمببل. وهللا ؼالب على 

 اس ال ٌعلمون أن األمر كله بٌد هللا.أمره، فحكمه نافذ ال ٌبطله مبطل، ولكن أكثر الن
 ، أي:"[ٕٔ}َولَاَل الَِّذي اْشتََراهُ ِمْن ِمْصَر اِلْمَرأَتِِه أَْكِرِمً َمثَْواهُ{ ]ٌوسؾ : لوله تعالى: 

اشتراه منهم عزٌزها، وهو الوزٌر، ولال المرأته: « مصر»ولما ذهب المسافرون بٌوسؾ إلى 
 .(ٔ)"كرًٌماأحسنً معاملته، واجعلً ممامه عندنا 

ٌخبر تعالى بؤلطافه بٌوسؾ ، علٌه السبلم ، أنه لٌض له الذي اشتراه  لال ابن كثٌر:" 
من مصر ، حتى اعتنى به وأكرمه ، وأوصى أهله به ، وتوسم فٌه الخٌر والفبلح ، فمال 

وكان الذي اشتراه من مصر عزٌزها ،  ،المرأته : } أَْكِرِمً َمثَْواهُ َعَسى أَْن ٌَْنفَعَنَا أَْو َنتَِّخذَهُ َولًَدا{
 .(ٕ)"وهو الوزٌر بها

 ]المرأته[... ٌمول جل ثناإه: ولال الذي اشترى ٌوسؾ من بابعه بمصر لال الطبري:" 
 .(ٖ)"أكرمً موضع ممامه، وذلن حٌث ٌَثِوي وٌُمٌم فٌه

زلٌخا بنت  {،المرأته}وهو لطفٌر بن مٌشا  {،ولال الذي اشتراه من مصر} لال مماتل:" 
 .(ٗ)" أحسنً منزلته ووالٌته :ٌعنً {،أكرمً مثواه} ،ٌملٌخا
 .(٘)": منزلته{أكرمً مثواه:"}عن لتادة  
 .(ٙ)"كان اسم الذي اشتراه لطفٌرلال ابن عباس:" 
 .(2)"اشتراه الملن، والملن مسلم لال مجاهد:" 
إن اسمه إطفٌر بن روحٌب، وهو العزٌز، وكان على خزابن  وعن دمحم بن سحاق:" 

 .(1)"مصر، وكان الملن ٌومبذ الرٌَّان بن الولٌد، رجل من العمالٌك
إن الذي باعه بمصر كان مالن بن ذعر بن بُوٌب بن عفمان بن  وروي عن ابن عباس:" 

 .(5)"مدٌان بن إبراهٌم
 .(ٓٔ)"راعٌل بنت رعابٌل العزٌز:"أخرج الطبري عن ابن إسحاق أن اسم امراة  
اسم امرأة العزٌز التً ضمت ٌوسؾ زلٌخا ": أنهشام الرفاعً، وأخرج الثعلبً عن  
 .(ٔٔ)"بنت موسى
لعلنا نستفٌد من  ، أي:"[ٕٔ}َعَسى أَْن ٌَْنفَعََنا أَْو نَتَِّخذَهُ َولًَدا{ ]ٌوسؾ : لوله تعالى: 

 .(ٕٔ)"خدمته، أو نمٌمه عندنا ممام الولد 
 .(ٖٔ)"نصٌب منه خٌرا أو نتخذه ولدا لال مماتل:" 
لعله إذا تدرب وراض األمور وفهم مجارٌها، نستظهر به على  لال الزمخشري:أي:" 

بعض ما نحن بسبٌله، فٌنفعنا فٌه بكفاٌته وأمانته. أو نتبناه ونمٌمه ممام الولد، وكان لطفٌر عمٌما 

                                                             
 .2ٖٕالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .2ٖٙ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)
 .1ٔ-2ٔ/ٙٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .2ٕٖ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٗ)
 .2ٕٔٔ/2(:ص2ٖٗٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (٘)
 .2ٔ/ٙٔ(:15ٗٔٔأخرجه الطبري) (ٙ)
 .5ٔ/ٙٔ(:ص15ٗ2ٔأخرجه الطبري) (2)
 .2ٔ/ٙٔ(:15ٕٗٔاخرجه الطبري) (1)
 .1ٔ/ٙٔ(:15ٖٗٔاخرجه الطبري) (5)
 .1ٔ/ٙٔ(:ص15ٗٗٔكتفسٌر الطبري) (ٓٔ)
 .ٕ٘ٓ/٘الكشؾ والبٌان: (ٔٔ)
 .2ٖٕالتفسٌر المٌسر: (ٕٔ)
 .2ٕٖ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٖٔ)
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روى أنه سؤله عن نفسه، فؤخبره بنسبه . و.ال ٌولد له، ولد تفرس فٌه الرشد فمال ذلن.
 .(ٔ)"فعرفه
ذكر أن مشتري ٌوسؾ لال هذا المول المرأته، حٌن دفعه إلٌها، ألنه لم  لال الطبري:" 

ٌكن له ولد، ولم ٌؤت النساء، فمال لها: أكرمٌه عَسى أن ٌكفٌنا بعض ما نعانً من أمورنا إذا فهم 
 .(ٕ)"، ٌمول: أو نتبنَّاه{ولًداأو نتخذه }األمور التً ٌُكلَّفها وعرفها 

انطُِلك بٌوسؾ إلى مصر، فاشتراه العزٌز ملن مصر، فانطلك به إلى بٌته  لال السدي:" 
 .(ٖ){"أكرمً مثْواه عسى أن ٌنفعنا أو نتخذهُ ولًدا}فمال المرأته: 
كان إطفٌر فٌما ذكر لً رجبل ال ٌؤتً النساء، وكانت امرأته  لال دمحم بن إسحاق:" 

 .(ٗ)"راعٌل امرأةً حسناء ناعمةً طاعمة، فً ُملن وُدْنٌا
عسى أن ٌكون شفٌعنا  :ٌعنً {،أكرمً مثواه عسى أن ٌنفعنا}لوله تعالى:  ولال سهل:" 
 .(٘)"فً اآلخرة
العزٌز فً ٌوسؾ حٌن لال أحسن الناس فً فراسة ثبلثة: "لال عبد هللا بن مسعود:  

وابنة شعٌب فً موسى حٌن لالت ألبٌها }ٌَا أَبَِت  ،(ٙ)المرأته }أكرمً مثواه عسى أن ٌنفعنا{
ٌَْر َمِن اْستَؤَْجْرَت اْلمَِويُّ اأْلَِمٌُن{ ]المصص :  وأبو بكر حٌن استخلؾ  ،[ٕٙاْستَؤِْجْرهُ إِنَّ َخ

 .(2)"عمر
نَّا لوله تعالى:  وكما أنجٌنا ٌوسؾ  ، أي:"[ِٕٔلٌُوسَُؾ فًِ اأْلَْرِض{ ]ٌوسؾ : }َوَكذَِلَن َمكَّ

 .(1)"«مصر»ٌَْعِطؾ علٌه، فكذلن مكنَّا له فً أرض « مصر»وجعلنا عزٌز 
 .(5)"مكنا لٌوسؾ فً األرض ،ومثل الذي وصفنا :أي لال الزجاج:" 

 .(ٓٔ)"ألدرناه على ما ٌرٌد :"لال المرطبً: أي
ٌمول عز وجل: وكما أنمذنا ٌوسؾ من أٌدي إخوته ولد هموا بمتله،  لال الطبري:" 

وأخرجناه من الجّب بعَد أن ألمً فٌه، فصٌرناه إلى الكرامة والمنزلة الرفٌعة عند عزٌز مصر، 
 .(ٔٔ)"كذلن مكنّا له فً األرض، فجعلناه على خزابنها

وكما أنمذ ٌوسؾ من أٌدي إخوته ولد هموا بمتله فؤخرجناه من الجب بعد  لال الثعلبً:" 
أن ألمً فٌه، فصٌرناه إلى الكرامة والمنزلة الرفٌعة عند عزٌز مصر مكنا لٌوسؾ فً األرض 

 -علٌه السبلم-ٌعنً أرض مصر، فجعلناه على خزابنها، لال أهل الكتاب: لما تمت لٌوسؾ 
 .(ٕٔ)"ثبلثون سنة، استوزره فرعون

التمكٌن درجة األنبٌاء، وال ٌكون التمكٌن إال بعد المحنة، فإذا  لال اإلمام الشافعً:" 
عز وجل امتحن إبراهٌم علٌه السبلم ثم مكنه،  -امتحن صبر، وإذا صبر مكن، أال ترى أن هللا 

وامتحن موسى علٌه السبلم ثم مكنه، وامتحن أٌوب علٌه السبلم ثم مكنه، وامتحن سلٌمان علٌه 
وكذلن مكنا لٌوسؾ فً }لال هللا عز وجل: ، السبلم ثم مكنه وآتاه ملكا، والتمكٌن أفضل الدرجات

                                                             
 .ٗ٘ٗ/ٕالكشاؾ: (ٔ)
 .5ٔ/ٙٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .5ٔ/ٙٔ(:ص15٘ٓٔاخرجه الطبري) (ٖ)
 .5ٔ/ٙٔ(:ص15ٗ1ٔاخرجه الطبري) (ٗ)
 .1ٔتفسٌر سهل التستري: (٘)
أفرس الناس ثبلثة: صاحب ٌوسؾ حٌث لال:  . وفٌه:"1ٕٔٔ/2(:ص1ٖٗٔٔإلى هنا أخرجه ابن ابً حاتم) (ٙ)

 ".أكرمً مثواه عسى أن ٌنفعنا أو نتخذه ولدا
 .ٕٓ/ٖالنكت والعٌون: (2)
 .2ٖٕالتفسٌر المٌسر: (1)
 .55/ٖمعانً المرآن: (5)
 .2ٕٔ/5تفسٌر المرطبً: (ٓٔ)
 .ٕٓ/ٙٔتفسٌر الطبري: (ٔٔ)
 .ٕٙٓ/٘الكشؾ والبٌان: (ٕٔ)
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ٌْنَاهُ أَْهلَهُ َوِمثْلَُهْم {، األرض وأٌوب علٌه السبلم بعد المحنة العظٌمة مكن، لال هللا تعالى: }َوآتَ
َمعَُهم{
 .(ٕ)"اآلٌة (ٔ)

فً أسرار  ً رحمه هللا ٌدل على تبحرهلال الؽزالً رحمه هللا فهذا الكبلم من الشافع
 .(ٖ)" واألولٌاء المرآن، واطبلعه على ممامات السابرٌن إلى هللا تعالى من األنبٌاء

ولنعلِّمه تفسٌر الرإى  ، أي:"[ٕٔ}َوِلنُعَلَِّمهُ ِمْن تَؤِْوٌِل اأْلََحاِدٌِث{ ]ٌوسؾ : لوله تعالى: 
 .(ٗ)"فٌعرؾ منها ما سٌمع مستمببل

 .(٘)"ولكً نعلمه من عبارة الرإٌا، مكنا له فً األرض :أي الثعلبً:"لال  
ُ َؼاِلٌب َعلَى أَْمِرِه{ ]ٌوسؾ : لوله تعالى:  وهللا ؼالب على أمره، فحكمه  ، أي:"[ٕٔ}َوَّللاَّ

 .(ٙ)"نافذ ال ٌبطله مبطل
على أمر نفسه: ال ٌمنع عما ٌشاء وال ٌنازع ما ٌرٌد وٌمضى. أو  لال الزمخشري:أي:" 

على أمر ٌوسؾ ٌدبره ال ٌكله إلى ؼٌره، لد أراد إخوته به ما أرادوا، ولم ٌكن إال ما أراد هللا 
 .(2)"ودبره 
ولكن أكثر الناس ال  ، أي:"[ٕٔ}َولَِكنَّ أَْكثََر النَّاِس اَل ٌَْعلَُموَن{ ]ٌوسؾ : لوله تعالى: 

 .(1)"ٌعلمون أن األمر كله بٌد هللا
 .(5)"أن األمر كله بٌد هللا لال الزمخشري:" 
 .(ٓٔ)"ال ٌعلمون لطابؾ صنعه وخفاٌا فضله :أي لال الصابونً:" 
ما هللا صانع بٌوسؾ، و ]ما[ إلٌه ٌوسؾ من أمره صابر، وهم الذٌن  لال الثعلبً:" 

لالت الحكماء فً هذه: وهللا ؼالب على أمره ا، زهدوا فٌه وباعوه بثمن بخس وفعلوا به ما فعلو
حٌث أمر ٌعموب ٌوسؾ )علٌهما السبلم( أن ال ٌمص رإٌاه على إخوته فؽلب أمر هللا حٌن 

وا فؽلب أمره حتى كادوا، ثم أراد أخوة ٌوسؾ لتله فؽلب أمره لص، ثم أراد ٌعموب أن ال ٌكٌد

حتى لم ٌمتلوه، ثم أرادوا أن ٌلموه فً الجب لٌلتمطه بعض السٌارة فٌندرس اسمه، فؽلب أمره 
ثم باعوه لٌكون مملوكا فؽلب أمره حتى صار ، حتى لم ٌندرس اسمه وصار مذكورا مشهورا

ٌخلوا لهم وجه أبٌهم، فؽلب أمره حتى ضاق علٌهم للب ملكا والعبٌد بٌن ٌدٌه، ثم أرادوا أن 
صالحٌن تاببٌن، فؽلب أمره حتى نسوا الذنب وأصروا  أبٌهم، ثم تدبروا أن ٌكونوا من بعده لوما

حتى ألروا بٌن ٌدي ٌوسؾ فً آخر األمر بعد أربعٌن سنة، ولالوا: وإن كنا خاطبٌن، ولالوا 
ٌؽروا باسم الممٌص والدم والبكاء، فؽلب أمره حتى لم ثم أرادوا أن ، ألبٌهم: إنا كنا خاطبٌن

ٌخدع، ولال: بل سولت لكم أنفسكم أمرا ثم احتالوا أن تذهب محبته من لبل أبٌه، فؽلب أمره 
حتى ازدادت المحبة والشوق فً للبه، ثم تدبر ٌوسؾ أن ٌتخلص من السجن بذكر السالً، 

سجن بضع سنٌن، ثم احتالت امرأة العزٌز فؽلب أمره حتى نسً السالً فً ذكره، ولبث فً ال
أن ]تترن[ المراودة عن نفسها حتى لالت ما جزاء من أراد بؤهلن سوءا اآلٌة، فؽلب أمره حتى 

 .(ٔٔ)"شهد الشاهد من أهلها
 الفوابد:
 معرفة تعبٌر الرإٌا كرامة لمن علمه هللا ذلن. -ٔ

                                                             
 .[1ٗ]األنبٌاء : (ٔ)
 .2ٙٓٔ/ٖتفسٌر اإلمام الشافعً: (ٕ)
 .2ٙٓٔ/ٖتفسٌر اإلمام الشافعً: (ٖ)
 .2ٖٕالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .ٕٙٓ/٘الكشؾ والبٌان: (٘)
 .2ٖٕالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .ٗ٘ٗ/ٕالكشاؾ: (2)
 .2ٖٕالتفسٌر المٌسر: (1)
 .ٗ٘ٗ/ٕالكشاؾ: (5)
 .ٓٗ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٓٔ)
 .2ٕٓ-ٕٙٓ/٘الكشؾ والبٌان: (ٔٔ)
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وهو أن ٌعمد الشخص إلى طفل مجهول النسب وٌنسبه إلى نفسه : «التبنً»بٌان حكم  -ٕ
نسبة االبن الحمٌمً ألبٌه، وٌثبت له أحكام البنوة من استحماق إرثه بعد موته، وحرمة 
تزوجه بحلٌلته، وكونه محرما لبناته، وؼٌر ذلن. فهذا باطل والٌصح، وهذا هو التبنً 

 ٌتناصر به. المعروؾ فً الجاهلٌة وفً صدر االسبلم ٌتوارث و
ضم طفل لمٌط إلٌه ومعاملته كؤبنابه بالعناٌة شخص أراد إذا وٌجدر المول بؤنه 

والعطؾ والشفمة والنفمة وؼٌر ذلن. فهذا من األعمال الصالحة المرؼب فٌها شرعا لمن 
صلحت نٌته، ؼٌر أنه الٌلحك به نسبة شرعا، وال ٌكون محرما لبناته ونحوهن، 

ٌستحك شٌباً من مٌراثه. ومتى رؼب أن ٌهب له شٌبا منماله  والتحرم علٌه زوجته؛ وال
فً حال حٌاته فبل مانع، وإن أراد أن ٌجعل له شٌباً من تركته بعد وفاته فالطرٌمة 
الشرعٌة أن ٌوصً له بما ٌرٌد بشرط أن ٌكون من الثلث فؤلل، والٌتجاوز ثلث التركة 

 مع بمٌة وصاٌاه إن كان له وصاٌا أخرى.
لنبً ملسو هيلع هللا ىلص زٌد بن حارثة فكان ٌدعى زٌد بن دمحم، فنسخ هللا حكم التبنً ولد تبنى ا

ومنع من اطبلق لفظه وأرشد إلى ماهو األعدل واألرشد وهو انتساب الرجل إلى أبٌه، 
{ ]األحزاب :   }َوَما َجَعلَ  ولال: ،[٘فمال تعالى: }اْدعُوهُْم آِلبَابِِهْم ُهَو أَْلَسطُ ِعْنَد اللَّ

ِبٌَل{ ]األح ٌَمُوُل اْلَحكَّ َوهَُو ٌَْهِدي السَّ  ُ زاب : أَْدِعٌَاَءكُْم أَْبنَاَءكُْم ذَِلكُْم لَْولُكُْم بِؤَْفَواِهكُْم َوَّللاَّ
فامتثل النبً ملسو هيلع هللا ىلص، وأمر بؤن ٌدعى زٌد بن حارثة، وتزوج ملسو هيلع هللا ىلص بحلٌلته ـ فتبناه زٌد بن ، [ٗ

زوجه هللا بها من فوق سبع سموات. وذلن البطال التبنً من جذوره؛ لما  حارثة ـ بل
فٌه من المفاسد الكثٌرة التً منها الحاق المسلم بنسبة طفبل ٌعرؾ أنه من ؼٌره ولٌس 
ابناله. والٌخفى مافً هذا من الحكم، والمصالح، وصٌانة االنساب، وحفظ حموق االسر، 

شرعً، وإدخال عنصر ؼرٌب فً نسب المتبنً وحرمان االبن من االنتساب ألبٌه ال

ٌدخل على زوجته وبناته باسم البنوة واألخوة وٌختلط بهن وهو أجنبً عنهن، وكلما 
تركزت هذه البنوة الكاذبة ضاعت البنوة الحمٌمٌة، وضاعت االنساب والموارٌث، 
، وحصل بذلن شر عظٌم وفساد عرٌض، هللف الحمد والمنة على ماشرعه لنا من أحكام

 .(ٔ)وتبٌان الحبلل من الحرام. وهللا أعلم
تبٌن مما تمدم أن المضاء على التبنً لٌس معناه المضاء على المعانً اإلنسانٌة و

والحموق اإلسبلمٌة من اإلخاء والوداد والصبلت واإلحسان، وكل ما ٌتصل بمعانً 
بموله: ٌا  فلئلنسان أن ٌنادي من هو أصؽر منه سنا -األمور وٌوحً بفعل المعروؾ: أ

بنً، على سبٌل التلطؾ معه، والعطؾ علٌه وإشعاره بالحنان؛ لٌؤنس به وٌسمع 
نصٌحته أو ٌمضً له حاجته، وله أن ٌدعو من هو أكبر منه سنا بموله: ٌا أبً؛ تكرٌما 
له واستعطافا، لٌنال بره ونصحه، ولٌكون عونا له، ولٌسود األدب فً المجتمع، وتموى 

 .(ٕ)ولٌحس الجمٌع باألخوة الصادلة فً اإلنسانٌة والدٌن الروابط بٌن أفراده،
أن هللا محص ٌوسؾ ورعاه بتتابع الببلء واإلنجاء، وابتبله بكٌد إخوته له ومن الفوابد:  -ٖ

ورمٌهم إٌاه فً الجب، ثم أنجاه، وابتبله ببٌع السٌارة له، ثم هٌؤ له من أحسن مثواه، 
ابتبله بتسلٌط امرأة العزٌز علٌه وبالنسوة البلتً لطعن أٌدٌهن، ثم عصمه وحماه، 

رٌبا من التهمة علٌما بربه وبشبون األمة فً ولت وابتبله بالسجن، ثم أخرجه منه ب
اشتدت فٌه حاجة الببلء إلى حفٌظ علٌم ٌدبر أمرها، وٌمودها فً حٌاتها خٌر لٌادة، 

 فتولى أمرها واستسلم له أهلها.
وفً لصة ٌوسؾ سوى ما ذكر شًء كثٌر ٌدل على أن هللا سبحانه تعهد ٌوسؾ 

ه رسوال ٌضطلع بؤعباء الرسالة ولٌجعل من برعاٌته، وتواله فً أطوار حٌاته لٌختار
 سٌرته الحمٌدة آٌات بٌنات على صدله فٌما جاء به وأمانته فً الببلغ عن رب العالمٌن.

                                                             
 .ٕٓ/5:الشٌخ آل اللطٌؾ عبد بن إبراهٌم بن دمحم الشٌخ سماحة ورسابل فتاوىانظر:  (ٔ)
 .ٖ٘٘/ٕٓ:صٓٔانظر: فتاوى اللجنة الدابمة: (ٕ)
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ُ َؼاِلٌب َعلَى أَْمِرِه{ . ]ٌوسؾ:  ،على أمر ؼٌره سبحانه وتعالى ؼلبة أمرهبٌان  [ ٕٔكما لال: }َوَّللاَّ
 ال الممهور المؽلوب. ٌستحك العبادة . فدل ذلن على أنه من هو الماهر الؽالب

 المرآن
ٌْنَاهُ ُحْكًما َوِعْلًما َوَكذَِلَن َنْجِزي اْلُمْحِسِنٌَن ) ا بَلََغ أَشُد هُ آتَ  [ٕٕ({ ]ٌوسف : ٕٕ}َولَم 

 التفسٌر:
ولما بلػ ٌوسؾ منتهى لوته فً شبابه أعطٌناه فهًما وعلًما، ومثل هذا الجزاء الذي جزٌنا به 

  سانه نجزي المحسنٌن على إحسانهم.ٌوسؾ على إح
ٌْنَاهُ ُحْكًما َوِعْلًما{ ]ٌوسؾ : لوله تعالى:  ا بَلََػ أَشُدَّهُ آتَ ولما بلػ ٌوسؾ  ، أي:"[ٕٕ}َولَمَّ

 .(ٔ)"منتهى لوته فً شبابه أعطٌناه فهًما وعلًما
ٌْنَاهُ  ،أي : ٌوسؾ علٌه السبلم } أَشُدَّهُ { لال ابن كثٌر:"  أي : استكمل عمله وتم خلمه. } آتَ

 .(ٕ)"ُحْكًما َوِعْلًما { ٌعنً : النبوة ، إنه حباه بها بٌن أولبن األلوام
ٌمول تعالى ذكره: لما بلػ ٌوسؾ أشده، ٌمول: ولما بلػ منتهى شدته  لال الطبري:" 

ه، وذلن فٌما بٌن ثمانً عشرة إلى ستٌن سنة، ولٌل  (ٖ)"إلى أربعٌن سنة ولوته فً شبابه وَحّدِ
العالم  :«الحكٌم»، جعلناه حكٌما عالما، ولٌس كل عالم حكٌما :أي لال الزجاج:" 

، «منعت»:فً اللؽة « أحكمت»:وأصل ، المستعمل علمه، الممتنع من استعمال ما ٌجهل فٌه
 .(ٗ)"ٌمنع بها الدابة من إرادتها ومن هذا حكمة الذابة، ألن الفارس

الفرق بٌن الحكٌم والعالم أن الحكٌم هو العامل بعلمه ، والعالم هو  لال الماوردي:" 
 .(٘)الممتصر على العلم دون العمل"

الحكم هو العمل بالعلم، ولد تمدم فً سورة البمرة معنى ترتٌب "  لال ابن العربً:" 
فإنه فٌه والعمل بممتضى العلم إنما ٌكون بعد البلوغ، وما لبله فً زمان عدم التكلٌؾ ، حكم"

[. لال ٕٔمعدوم إال فً النادر. لال هللا تعالى فً ٌحٌى بن زكرٌا: }وآتٌناه الحكم صبٌا{ ]مرٌم: 
المفسرون: لٌل له، وهو صؽٌر: أال تذهب تلعب؟ لال: ما خلمت للعب. وهذا إنما بٌن هللا به حال 

دق، ووصفه صحٌح، ٌوسؾ من حٌن بلوؼه بؤنه آتاه العلم، وآتاه العمل بما علم؛ وخبر هللا صا
تحرٌم الزنا وتحرٌم خٌانة السٌد أو الجار أو  وكبلمه حك، فمد عمل ٌوسؾ بما علمه هللا من

األجنبً فً أهله، فما تعرض المرأة العزٌز، وال أناب إلى المراودة ]بحكم المراودة[؛ بل أدبر 
ٌطمس وجوه عنها، وفر منها؛ حكمة خص بها، وعمبل بممتضى ما علمه هللا سبحانه؛ وهذا 

الجهلة من الناس والؽفلة من العلماء فً نسبتهم إلٌه ما ال ٌلٌك به، وألل ما التحموا من ذلن أنه 
هتن السراوٌل، وهم بالفتن فٌما رأوه من تؤوٌل، وحاش هلل ما علمت علٌه من سوء، بل أبربه 

لنصرؾ عنه السوء  [، كذلنٕٕمما برأه منه، فمال: }ولما بلػ أشده آتٌناه حكما وعلما{ ]ٌوسؾ: 
والفحشاء إنه من عبادنا الذٌن استخلصناهم. والفحشاء هً الزنا والسوء هو المراودة والمؽازلة، 

 .(ٙ)"فما ألم بشًء وال أتى بفاحشة
 عشرة ألوال: ،«األشدُّ »وفً معنى 

 .(ٓٔ)، ومالن(5)، وزٌد بن أسلم(1)، وربٌعة(2)أحدها : ببلوغ الحلم ، لاله الشعبً

                                                             
 .2ٖٕالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .21ٖ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)
 .ٕٕ-ٕٔ/٘ٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .55/ٖمعانً المرآن: (ٗ)
 .ٕٔ/ٖالنكت والعٌون: (٘)
 .2ٗ-ٙٗ/ٖأحكام المرآن: (ٙ)
 .5ٕٔٔ/2(:ص1ٗٗٔٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (2)
 .5ٕٔٔ/2(:صٙٗٗٔٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (1)
 .5ٕٔٔ/2(:ص2ٗٗٔٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (5)
 . حكاه دون ذكر اإلسناد.5ٕٔٔ/2انظر: تفسٌر ابن ابً حاتم: (ٓٔ)
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 .(ٔ)"ألشد: الحلم. إذا كتبت له الحسنات، وكتبت علٌه السٌبات الشعبً:"لال  
 .(ٖ)، وبه لال مماتل(ٕ)الثانً : ثمانً عشرة سنة ، لاله سعٌد بن جبٌر

 .(٘)، والضحان(ٗ)الثالث : عشرون سنة ، لاله ابن عباس
 .(ٙ)الرابع : خمس وعشرون سنة ، لاله عكرمة

 .(2)السديالخامس : ثبلثون سنة ، لاله 
 .(ٔٔ)، ولتادة(ٓٔ)، ومجاهد(5)، والحسن(1)السادس : ثبلث وثبلثون سنة . لاله ابن عباس

 .(ٕٔ)بضع ثبلثون سنة. لاله ابن عباس السابع:
الثامن: ما بٌن ثمانً عشرة سنة إلى ثبلثٌن سنة. وهذا مروي عن ابن عباس من وجه ؼٌر 

 .(ٖٔ)-كما لاله الطبري-مرضً
 .(٘ٔ)"ٌروى عن جماعة . لال ابن العربً:"(ٗٔ)لاله الحسنالتاسع: أربعون سنة. 

 .(ٙٔ). لاله الزجاجمن نحو سبع عشرة سنة إلى نحو األربعٌنالعاشر: 
وأولى األلوال فً ذلن بالصواب أن ٌمال: إن هللا أخبر أنه آتى ٌوسؾ لما  لال الطبري:" 

وجابز أن ٌكون آتاه ذلن وهو ابن ، و"األشُّد": هو انتهاء لوته وشبابه ،بلػ أشدهُ حكًما وعلًما
وجابز أن ٌكون آتاه وهو ابن  ،وجابز أن ٌكون آتاه وهو ابن عشرٌن سنة ،ثمانً عشرة سنة 
وال داللة له فً كتاب هللا، وال أثر عن الرسول ملسو هيلع هللا ىلص، وال فً إجماع األمة، ،ثبلث وثبلثٌن سنة 

من الوجه الذي ذكرت، فالصواُب أن ٌمال فٌه كما  على أّي ذلن كان. وإذا لم ٌكن ذلن موجوًدا
لال عز وجل، حتى تثبت حجة بصحة ما لٌل فً ذلن من الوجه الذي ٌجب التسلٌم له، فٌسلم لها 

 .(2ٔ)"حٌنبذ
والصحٌح أن الحلم إلى خمسٌن سنة؛ فإن من الحلم ٌشتد اآلدمً إلى لال ابن العربً:" 
 (1ٔ)" خمسٌن ثم ٌؤخذ فً المهمرى

أنه البلوغ إلى سن التكلٌؾ مع «: األشد»واألولى فً تحمٌك بلوغ  الشوكانً:"لال  
إٌناس الرشد، وهو أن ٌكون فً تصرفاته بماله سالكا مسلن العمبلء، ال مسلن أهل السفه 

ٌَتَاَمى َحتَّى إِذَا بَلَؽُوا النَِّكا والتبذٌر، وٌدل على هذا لوله تعالى فً سورة النساء: َح فَإِْن }َواْبتَلُوا اْل
ٌِْهْم أَْمَوالَُهْم{ ]النساء :  َل فجعل بلوغ النكاح، وهو بلوغ سن التكلٌؾ  ،[ٙآنَْستُْم ِمْنُهْم ُرْشًدا فَاْدفَعُوا إِ

 .(5ٔ)"ممٌدا بإٌناس الرشد

                                                             
 .5ٕٔٔ/2(:ص1ٗٗٔٔاخرجه ابن ابً حاتم) (ٔ)
 .5ٕٔٔ/2(:صٓ٘ٗٔٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٕ)
 .2ٕٖ/ٕانظر: تفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٖ)
 .ٕٔ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٗ)
 .ٖٕ/ٙٔ(:ص15ٙٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (٘)
 .5ٕٔٔ/2(:ص٘ٗٗٔٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٙ)
 .5ٕٔ/2(:ص5ٗٗٔٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (2)
 .1ٕٔٔ/2(:صٖٗٗٔٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (1)
 .ٕٔ/ٖانظر: النكت والعٌون: (5)
 .ٕٕ/ٙٔ(:ص15ٙٓٔ)-(15٘2ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٓٔ)
 . حكاه دون ذكر اإلسناد.1ٕٔٔ/2انظر: تفسٌر ابن ابً حاتم: (ٔٔ)
 .ٕٕ/ٙٔ(:ص15ٙٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕٔ)
 . ٖٕ/ٙٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٖٔ)
 .1ٕٔٔ/2(:صٗٗٗٔٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٗٔ)
 .ٙٗ/ٖأحكام المرآن: (٘ٔ)
 .55/ٖانظر: معانً المرآن: (ٙٔ)
 .ٖٕ/ٙٔتفسٌر الطبري: (2ٔ)
 .ٙٗ/ٖأحكام المرآن: (1ٔ)
 .ٕٖٓ/ٕفتح المدٌر: (5ٔ)



ٕٓٓ 
 

أما األشُد من حٌث هو: فهو ٌطلك على خمس وعشرٌن، وعلى ثبلثٌن  لال الشنمٌطً:" 
 .(ٔ)"على خمسٌنسنة، وعلى أربعٌن، وعلى ستٌن، و
 وفً آخر األشد ثبلثة ألوال:
 . (ٕ)أحدها : أنه أربعون سنة. حكاه الطبري

وذكره الماوردي فً  .(ٖ)"لال: أربعٌن سنة {،بلػ أشده}فً لوله: وروي عن الحسن  
 . والظاهر انه فً األشد االول. وهللا أعلم.(ٗ)األشد اآلخر

 :(٘)ُحمٌدالثانً: أنه ستون سنة ، حكاه الطبري، وأنشد لول 
 (ٙ)"بَْعَد األشُّد أَْرَبٌع َكَواِملِ                   َولَْد أَتَى لَْو تُْعِتُب اْلَعَواِذُل 

ٌْم بن وثٌل الرٌاحً: ولال سَُح
(2): 

 أخو خمسٌن مجتمع أشُّدي             وتجذّنً مداورة الشبون
 . (1). حكاه الزمخشريثنتان وستوناالثالث :
َناهُ ُحْكًما َوِعْلًما{ ]ٌوسؾ : لوله تعالى:  ٌْ  .(5)"أعطٌناه فهًما وعلًما ، أي:"[ٕٕ}آتَ
 .(ٓٔ)"ٌعنً : النبوة ، إنه حباه بها بٌن أولبن األلوام لال ابن كثٌر:" 
 .(ٔٔ)"هو العلم بالعمل واجتناب ما ٌجهل فٌه لال الزمخشري:" 
 .(ٖٔ)"النبوة فٌها الحكم والعلم . ولال:"(ٕٔ)"عمبل وفهما :ٌعنً سبلم:" لال بحبى بن 
العمل والعلم لبل  . وفً رواٌة:"(ٗٔ)«الفمه والعمل والعلم لبل النبوة :ٌعنً» لال مجاهد:" 
 .(٘ٔ)"النبوة

 وفً هذا الحكم الذي آتاه ستة وجوه:
 .(ٙٔ)أحدها : العمل، لاله مجاهد
 .(2ٔ)عباسالثانً : العلم. لاله ابن 

 .(5ٔ)، وسفٌان(1ٔ)الثالث : المرآن، لاله مجاهد
 . (ٕٓ)الرابع: النبوة ، لاله السدي 

 .(ٕٔ)الخامس: الحكم على الناس. ذكره الماوردي
 .(ٔ)السادس : الحكمة فً أفعاله. ذكره الماوردي

                                                             
 .1ٓ٘/ٕالعذب المنٌر: (ٔ)
 . وحكاه الطبري دون نسبة.ٕٕ/ٙٔانظر: (ٕ)
 .1ٕٔٔ/2(:صٗٗٗٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٖ)
 .ٕٔ/ٖانظر: النكت والعٌون:(ٗ)
 .ٕٕ/ٙٔانظر: تفسٌر الطبري: (٘)
 .ٕٕ-ٕٔ/٘ٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 ٙٗ/ٖ. وأحكام المرآن البن العربً:ٕٔ/ٖانظر: النكت والعٌون:(2)
 .ٗ٘ٗ/ٕانظر: الكشاؾ: (1)
 .2ٖٕالتفسٌر المٌسر: (5)
 .21ٖ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٓٔ)
 .ٗ٘ٗ/ٕالكشاؾ: (ٔٔ)
 .ٕٕٓ:معانٌه وتصرفت أسمابه اشتبهت مما المرآن لتفسٌر التصارٌؾ(ٕٔ)
 .ٕٖٙ/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (ٖٔ)
 ، .ٖٗٔ/ٔ(:ص2ٖٓ، وتفسٌر ابن وهب)ٕ٘٘/ٔتفسٌر مجاهد: (ٗٔ)
 .ٖٕ/ٙٔ(:ص15ٕٙٔأخرجه الطبري) (٘ٔ)
 .ٖٕ/ٙٔ(:ص15ٕٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٙٔ)
 .5ٕٔٔ/2(:صٕ٘ٗٔٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (2ٔ)
 .ٕٕٓٔ/2(:صٗ٘ٗٔٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (1ٔ)
 .ٕٔ/ٖانظر: النكت والعٌون: (5ٔ)
 .ٕٕٓٔ/2(:صٖ٘ٗٔٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٕٓ)
 .ٕٔ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٕٔ)



ٕٓٔ 
 

 وفً هذا العلم الذي آتاه ثبلثة وجوه:
 .(ٕ)أحدهما : الفمه ، لاله مجاهد

 .(ٖ)ة ، لاله ابن أبً نجٌحالثانً : النبو
 .(ٗ)والثالث: أنه العلم بتؤوٌل الرإٌا . أفاده الماوردي

، ومثل هذا الجزاء الذي  ، أي:"[ٕٕ}َوَكذَِلَن نَْجِزي اْلُمْحِسنٌَِن{ ]ٌوسؾ : لوله تعالى: 
 .(٘)"جزٌنا به ٌوسؾ على إحسانه نجزي المحسنٌن على إحسانهم

 .(ٙ)"ومثل ما وصفنا من تعلٌم ٌوسؾ نجزي المحسنٌن :أي لال الزجاج:" 
 .(2)" أي : إنه كان محسنًا فً عمله ، عامبل بطاعة ربه تعالى لال ابن كثٌر:" 
ٌّاي الحكَم والعلَم،  لال الطبري:"  ٌمول تعالى ذكره: وكما جزٌت ٌوسؾ فآتٌته بطاعته إ

أرادوا لتله، كذلن نجزي من أحسن فً الذٌن  ومكنته فً األرض، واستنمذته من أٌدي إخوته
وهذا، وإن كان مخرج ظاهره ، عمله، فؤطاعنً فً أمري، وانتهى عما نهٌته عنه من معاصً

ًُّ هللا ملسو هيلع هللا ىلص. ٌمول له عز وجل: كما فعلت هذا بٌوسؾ من  على كل محسن، فإن المراَد به محمٌد نب
بلء ما لاسى، فمكنته فً األرض، ووطَّؤُت له فً بعد ما لمً من إخوته ما لمً، ولاسى من الب

الببلد، فكذلن أفعل بن فؤنجٌن من مشركً لومن الذٌن ٌمصدونن بالعداوة، وأمكن لن فً 
 .(1)"األرض، وأوتٌن الحكم والعلم، ألّن ذلن جزابً أهَل اإلحسان فً أمري ونهًٌ

كان محسنا فً عمله،  تنبٌه على أنه {:وكذلن نجزي المحسنٌن لال الزمخشري:لوله:"} 
متمٌا فً عنفوان أمره، وأن هللا آتاه الحكم والعلم جزاء على إحسانه. وعن الحسن: من أحسن 

 .(5)"عبادة ربه فً شبٌبته آتاه هللا الحكمة فً اكتهاله
 .(ٓٔ)"ٌمول: المهتدٌن {،وكذلن نجزي المحسنٌن"}عن ابن عباس:  
 الفوابد:

 .تسلٌة للرسول ملسو هيلع هللا ىلصال اآلٌةفً  -ٔ
 بلوغ األشد ٌبتدى بانتهاء الصبا والدخول فً البلوغ. -ٕ
 .مدح أهل العلم -ٖ
العصمة المجمع علٌها ال تشترط للنبً إال بعد ثبوت نبوته ال لبلها ومع ومن الفوابد: أن  -ٗ

ة وأما إثبات نبو، ذلن فإن النبً ال تثبت له معصٌة مشروع تركها لبل النبوة وال بعدها
أجمعوا على أن ، إذ موله تعالى }ولما بلػ أشده آتٌناه حكما وعلما{ف -السبلمعلٌه -ٌوسؾ

 .هذا الحكم والعلم فً حك ٌوسؾ علٌه السبلم أنهما النبوة
 حسن الجزاء مشروط بحسن المٌد والعمل. -٘
 المرآن

ٌْتَِها َعْن نَْفِسِه َوَغل مَِت اْْلَْبَواَب َولَالَ  ِ إِن هُ َربًِّ }َوَراَوَدتْهُ ال تًِ هَُو فًِ بَ ٌَْت لََن لَاَل َمعَاذَ ّللا  ْت َه
 [ٖٕ({ ]ٌوسف : ٖٕأَْحَسَن َمثَْواَي إِن هُ اَل ٌُْفِلُح الظ اِلُموَن )

 التفسٌر:

                                                                                                                                                                               
 .ٕٔ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٔ)
 .5ٕٔٔ/2(:صٕ٘ٗٔٔانظ}: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٕ)
 .ٕٔ/ٌٖون:انظر: النكت والع (ٖ)
 .ٕٔ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٗ)
 .2ٖٕالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .55/ٖمعانً المرآن: (ٙ)
 .21ٖ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (2)
 .ٕٗ-ٖٕ/ٙٔتفسٌر الطبري: (1)
 .ٗ٘ٗ/ٕالكشاؾ: (5)
 .ٕٗ/ٙٔ(:ص15ٖٙٔأخرجه الطبري) (ٓٔ)



ٕٕٓ 
 

ٌوسؾ الذي هو فً بٌتها إلى نفسها؛ لحبها الشدٌد له وحسن  -برفك ولٌن-ودعت امرأة العزٌز 
، فمال: معاذ هللا أعتصم به، بهابه، وؼلَّمت األبواب علٌها وعلى ٌوسؾ ًَّ ، ولالت: هلمَّ إل

وأستجٌر ِمن الذي تدعٌننً إلٌه، من خٌانة سٌدي الذي أحسن منزلتً وأكرمنً فبل أخونه فً 
 أهله، إنه ال ٌفلح َمن َظلَم فَفَعل ما لٌس له فعله.

ٌْتَِها َعْن نَْفِسِه{ ]ٌوسؾلوله تعالى:  ودعت امرأة  ، أي:"[ٖٕ:  }َوَراَوَدتْهُ الَِّتً هَُو فًِ بَ
 .(ٔ)"ٌوسؾ الذي هو فً بٌتها إلى نفسها -برفك ولٌن-العزٌز 
 .(ٕ)"لال: أحبته {،وراودته التً هو فً بٌتها عن نفسه}عن السدي:  
 .(ٖ)"امرأة العزٌز لال دمحم بن إسحاق:" 
ؼلّمت أبواب البٌوت علٌها وعلى  ، أي:"[ٖٕ}َوَؼلَّمَِت اأْلَْبَواَب{ ]ٌوسؾ : لوله تعالى: 

 .(ٗ)"ٌوسؾ وأحكمت إؼبللها
 .(٘)"على نفسها وعلى ٌوسؾ فً أمر الجماع لال مماتل:" 
ٌمول: وؼلمت المرأة أبواب البٌوت علٌها وعلى ٌوسؾ، لما أرادت منه  لال الطبري:" 

 .(ٙ)"وراودته علٌه، بابًا بعد باب
 :(2)، وجهان[ٖٕاأْلَْبَواَب{ ]ٌوسؾ : }َوَؼلََّمِت لوله تعالى:وفً  

 أحدهما : بتكثٌر األؼبلق .
 الثانً : بكثرة اإلٌثاق .

ٌَْت لََن{ ]ٌوسؾ : لوله تعالى:  ًَّ  ، أي:"[ٖٕ}َولَاَلْت َه  .(1)"ولالت: هلمَّ إل
 .(5)"ألبل إلى ما أدعون إلٌه :أي المعنى: هلم لن، لال الزجاج:" 
 .(ٓٔ)"ٌعنً هلم لن نفسً ترٌد المرأة الجماع فؽلبته بالكبلم لال مماتل:" 
ٌَْت لََن{ ]ٌوسؾ : لوله تعالى:وفً    ، وجوه:[ٖٕ}َولَاَلْت َه

، وهذا تؤوٌل من لرأ (ٕٔ)، وأبو عبد الرحمن السلمً(ٔٔ)أحدها: معناه: تهٌؤت لن، لاله عكرمة
 ، ولال الشاعر :(ٖٔ)بكسر الهاء وترن الهمز

 الكرى أسكتا             لو كان معنٌاً بها لهٌتالد رابنً أن 
أن ابن عباس لرأها كذلن، "عن لتادة: أخرج الطبري من طرٌك احمد بن ٌوسؾ  

 .(ٗٔ)"مكسور الهاء، مضمومة التاء. لال أحمد: لال أبو عبٌدة: ال أعلمها إال مهموزة
تهٌؤت لن. وكان أبو  :أي«: ِهبُْت َلنَ »كان أبو وابل ٌمول:"عن عاصم بن بهدلة، لال:  

 .(٘ٔ)"عمرو بن العبلء والكسابً ٌنكران هذه المراءة
 .(ٙٔ)"  عن العرب« هبت لن»:الماسم، لال: لم ٌكن الكسابً ٌحكًعن  

                                                             
 .1ٖٕالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٕ٘/ٙٔ(:ص15ٙ٘ٔأخرجه الطبري) (ٕ)
 .ٕٗ/ٙٔ(:ص15ٙٗٔأخرجه الطبري) (ٖ)
 .ٕٗ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٗ)
 .2ٕٖ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (٘)
 .ٕ٘/ٙٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .ٕٕ/ٖانظر: النكت والعٌون: (2)
 .1ٖٕالتفسٌر المٌسر: (1)
 .55/ٖمعانً المرآن: (5)
 .2ٕٖ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٓٔ)
 .5ٕ-1ٕ/ٙٔ(:ص155ٗٔ(، و)155ٕٔأخرجه الطبري) (ٔٔ)
 .1ٕ/ٙٔ(:ص155ٔٔأخرجه الطبري) (ٕٔ)
 .1ٕ/ٙٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٖٔ)
 .1ٕ/ٙٔ(:ص155ٓٔتفسٌر الطبري) (ٗٔ)
 .5ٕ/ٙٔ(:ص155٘ٔأخرجه الطبري) (٘ٔ)
 .ٖٓ-5ٕ/ٙٔ(:ص1552ٔأخرجه الطبري) (ٙٔ)



ٕٖٓ 
 

لال أبو عبٌدة معمر بن المثنى: شهدت أبا عمرو وسؤله أبو  عن علً بن المؽٌرة ، لال:" 
ألالء، ثم كبر، فمعد فً بٌته، فكان ٌإخذ عنه وكان عالما بالمرآن  ]وكان -أو أحمد  -أحمد 

المرآن، وٌكون مع المضاة، فسؤله[ عن لول من لال:"ِهبُْت لََن" بكسر الهاء، وهمز الٌاء. فمال: 
أبو عمرو: ]سى[ إي: باطل، جعلها،"فعلت" من"تهٌؤت"، فهذا الخندق،  فاستعرض العرَب حتى 

 .(ٔ)"«لنهبت »تنتهً إلى الٌمن، هل تعرؾ أحًدا ٌمول:
 .(ٕ). لاله الحسنعلٌن علٌن. أي: دونن حاجتنالثانً: معناه: 
 .(ٖ)"أي: تعال فؤنا لن {،ولالت هٌت لن:"}عن دمحم بن إسحاق و 

 .(2)، وابن زٌد(ٙ)، والسدي(٘)، والحسن(ٗ)الثالث: هلم لن، لاله ابن عباس
 .(1)"لؽة عربٌة، تدعُوه بها لال مجاهد:" 
 .(5)"لال: ألمت نفسها، ودعته إلى نفسها، وهً لؽة {،هٌت لن:"}عن مجاهد و
 .(ٓٔ)"لال: تعال {،هٌت لن"}عن ابن إسحاق: و 
ًَّ  {،ولالت هٌت لن وعن ابن زٌد:"}   .(ٔٔ)"لال: هلمَّ لن، إل
وهو كمول أحدكم  ،«هٌت لن»أنه كان ٌمرأ كما ٌمرأ عبد هللا ٌعنً::"عن ابن عباس  

 .(ٕٔ)"لصاحبه: هلم لن
لال: ولال: وهً لؽة ألهل  -{هٌت لن}ٌعنً:  -لال أبو عبٌد: كان الكسابً ٌحكٌها  

حوران ولعت إلى الحجاز، معناها:"تعال". لال: ولال أبو عبٌدة: سؤلت شًٌخا عالًما من أهل 
 .(ٖٔ)"حوران، فذكر أنها لؽتُهم، ٌعرفها
 :(ٗٔ)وأنشد أبو عمرو بن العبلء

ٌْتَا              أَْبِلْػ أَِمٌَر اْلُمْإِمِنٌـ  َ ٌِْر إِذَا أَت بَ  ـَن اْبَن الزُّ
ٌْتَا                إِنَّ اْلِعَراَق َوأَْهلَهُ  ٌَْت َه ٌَْن فََه  َسلٌَم إِلَ

لال الماوردي :"وهذا تؤوٌل من لرأ هٌت لن بفتح الهاء وهً أصح وأفصح ، لال طرفة 
 :(٘ٔ)بن العبد

                                                             
 .5ٕ/ٙٔ(:ص155ٙٔأخرجه الطبري) (ٔ)
 .ٕٕٕٔ/2(:ص2ٙٗٔٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٕ)
 .ٕٕٕٔ/2(:ص1ٙٗٔٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٖ)
 ".هً بالَحْورانٌة . ولال:"ٕٙ-ٕ٘/ٙٔ(:ص152ٕٔ(، و)15ٙ5ٔ(، )15ٙ2ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٗ)
 ".كلمة بالسرٌانٌة، أي: علٌن :"2ٕ/ٙٔ(:ص152ٙٔ. ولال فً)ٕٙ/ٙٔ(:ص152ٖٔانظر: تفسٌر الطبري) (٘)

 ".علٌن
 ولال:"بالمبطٌة".. 2ٕ/ٙٔ(:ص152٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٙ)
 .1ٕ/ٙٔ(:ص1515ٔانظر: تفسٌر الطبري) (2)
 .2ٕ/ٙٔ(:ص151ٕٔأخرجه الطبري) (1)
 .ٕٕٔٔ/2(:صٖٙٗٔٔأخرجه ابن أبً حاتم) (5)
 .1ٕ/ٙٔ(:ص1511ٔأخرجه الطبري) (ٓٔ)
 .1ٕ/ٙٔ(:ص1515ٔأخرجه الطبري) (ٔٔ)
 .ٕٕٔٔ/2(:صٓٙٗٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕٔ)
 .1ٕ/ٙٔ(:ص1512ٔأخرجه الطبري) (ٖٔ)
البٌت و ، (هٌت) والتاج واللسان والصحاح ،ٗٙٔ/ 5 المرطبًتفسٌر و ، ٕ٘/ ٙٔ الطبريالشعر فً تفسٌر  (ٗٔ)

 .ٕٖ/ ٕ والجمهرة 52ٕ :الخصابص فى منهما الثانً
 -عنه هللا رضً- علً فً ٌمولهما لشاعروالشعر 
 :العبلء بن عمرو أبو أنشدنً: عبٌدة أبو لال
 هٌتا فهٌت إلٌن عنك وأهله العراق أن...  أتٌتا إذا العراق أخا المإمنٌن أمٌر أبلػ
 .ٖ٘ٓ/ ٔ" المرآن مجاز" -عنه هللا رضً- طالب أبً بن علً: ٌرٌد
/ ٔٔ عطٌة وابن ،1ٕٓ/1٘ الثعلبً وذكره. ٌنسبه ولم ،(عنك) ٕٕ٘/ ٔ" اللؽة تهذٌب" فً األزهري وأنشده
 .ٌنسبوه ولم ،ٙ/ 2 حٌان وأبو ،15
 ، ولال المحمك:"لم أجد البٌت فً مكان آخر[.ٖٓ/ٙٔالبٌت فً تفسٌر الطبري: (٘ٔ)
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ٌَْس لَوِمً بِاألْبعَِدٌَن إذَا َما  ٌْتُ               لَ  (ٔ)"لَاَل َداعٍ ِمَن اْلَعِشٌَرةِ َه
 ثم اختلؾ لابلو هذا التؤوٌل فً الكلمة، على وجوه:

 .(ٕ)حكى عطٌة عن ابن عباس أن}هٌت لن{، كلمة بالمبطٌة معناها هلم لنأحدها: 
 . (ٖ)الثانً: لال مجاهد بل هً كلمة عربٌة هذا معناها

 .(ٗ)سرٌانٌةوالثالث: ولال الحسن : هً كلمة 
لد سمعت المرأة، فسمعتهم متماربٌن، فالرءوا كما  عن ابً وابل: لال ابن مسعود:"

ٌَْت }عُلِّمتم، وإٌاكم والتنطع واالختبلؾ، فإنما هو كمول أحدكم:"هلم" و"تعال". ثم لرأ عبد هللا:  َه
ٌُْت لََن" فمال عبد هللا: إنً ألرإها كما  {،لَنَ  فملت: ٌا أبا عبد الرحمن، إن ناًسا ٌمرءونها:"َه

 ًَّ  .(٘)"عُلِّْمت، أحبُّ إل
ِ{ ]ٌوسؾ : لوله تعالى:   .(ٙ)"عٌاذاً باهلل من فعل السوء ، أي:"[ٖٕ}لَاَل َمَعاذَ َّللاَّ
 .(2)"أعوذ باهلل :ٌعنً لال مماتل:" 
 .(1)"أعوذ باهلل أن أفعل هذا المعنى: لال الزجاج:" 
إن زوجن هو سٌدي العزٌز  ، أي:"[ٖٕ}إِنَّهُ َرّبًِ أَْحَسَن َمثَْواَي{ ]ٌوسؾ : لوله تعالى: 

 .(5)"الذي أكرمنً وأحسن تعهدي فكٌؾ أسًء إلٌه بالخٌانة فً َحَرمه؟
 .(ٓٔ)"ٌمول: أحسن منزلتً، وأكرمنً وابتمننً، فبل أخونه لال الطبري:" 
 ، وجهان:[ٖٕ}إِنَّهُ َربًِّ أَْحَسَن َمثَْواَي{ ]ٌوسؾ : لوله تعالى:وفً  

 .(ٔٔ)فبل أعصٌه، أجازه الزجاج أي: توالنً فً طول ممامًأحدهما : إن هللا ربً أحسن مثواي،
الثانً : أنه أراد العزٌز إظفٌر، }إنه ربً{، أي: سٌدي أحسن مثواي فبل أخونه . لاله 

 .(٘ٔ)، وبه لال مماتل(ٗٔ)والسدي، (ٖٔ)، وابن إسحاق(ٕٔ)مجاهد
 .(ٙٔ)"أمننً على بٌته وأهله {،أحسن مثواي"}ن ابن إسحاق، لال:  

إنه ال ٌفلح َمن َظلَم فَفَعل ما  ، أي:"[ٖٕ}إِنَّهُ اَل ٌُْفِلُح الظَّاِلُموَن{ ]ٌوسؾ : لوله تعالى: 
 .(2ٔ)"لٌس له فعله
ٌمول: إنه ال ٌدرن البماء، وال ٌنجح من ظلم، ففعل ما لٌس له فعله. وهذا  لال الطبري:" 

 .(1ٔ)"الذي تدعونً إلٌه من الفجور، ظلم وخٌانة لسٌدي الذي ابتمننً على منزله

                                                             
 .ٖٕ/ٖالنكت والعٌون: (ٔ)
 .ٕٕٔٔ/2(:صٕٙٗٔٔانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٕ)
 .ٕٕٔٔ/2(:صٗٙٗٔٔانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٖ)
 .2ٕ/ٙٔ(:ص152ٙٔانظر: تفسٌر الطبري: ) (ٗ)
 ،2ٕٗ: 1 الفتح) صحٌحه فً البخاري رواه.]إسناده صحٌح[، وٖٓ/ٙٔ(:ص1551ٔأخرجه الطبري) (٘)

 أبو ورواه. ٘ٓٓٗ ،ٗٓٓٗ: برلم ٖ٘ ،ٕ٘: ٗ سننه فً مختصرا أًٌضا داود أبو ورواه. مختصرا ،( ،2ٕ٘
 الحافظ وفصل. الكتاب أول فً ،1ٗ: برلم ،"لن هٌت" فٌه لٌس مختصًرا، أخرى، طرق من سلؾ فٌما جعفر
 .علٌه مزٌد ال بما فٌه الكبلم الفتح، فً حجر ابن
 .ٕٗ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٙ)
 .2ٕٖ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (2)
 .ٔٓٔ/ٖمعانً المرآن:  (1)
 .ٕٗ/ٕصفوة التفاسٌر: (5)
 .ٕٖ/ٙٔتفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .ٔٓٔ/ٖانظر: معانً المرآن:  (ٔٔ)
 .ٖٖ-ٕٖ/ٙٔ(:ص5ٓٔٔٔ(، و)5ٓٓ2ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕٔ)
 .ٖٖ/ٙٔ(:ص5ٓٓ5ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖٔ)
 .ٖٖ/ٙٔ(:ص5ٓٔٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٗٔ)
 .2ٕٖ/ٕانظر: تفسٌر مماتل بن سلٌمان: (٘ٔ)
 .ٖٖ/ٙٔ(:ص5ٓٓ5ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٙٔ)
 .1ٖٕالتفسٌر المٌسر: (2ٔ)
 .ٖٖ/ٙٔتفسٌر الطبري: (1ٔ)
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لال: هذا الذي تدعونً إلٌه ظلم، وال ٌفلح من  {،إنه ال ٌفلح الظالمون"}عن ابن إسحاق:  
 .(ٔ)"عمل به
 المرآن
ْت بِِه َوَهم  ِبَها لَْواَل أَْن َرأَى بُْرَهاَن َربِِّه َكذَِلَن ِلنَْصِرَف َعْنهُ السُّوَء َواْلفَْحَشاَء إِن هُ مِ }َولَمَْد  ْن َهم 

 [ٕٗ({ ]ٌوسف : ِٕٗعبَاِدنَا اْلُمْخلَِصٌَن )
 التفسٌر:

لوال أن رأى ولمد مالت نفسها لفعل الفاحشة، وحدَّثت ٌوسَؾ نفسُه حدٌث خطرات لبلستجابة، 
ا حدثته به نفسه، وإنما أرٌناه ذلن؛ لندفع عنه السوء والفاحشة فً  آٌة من آٌات ربه تزجره عمَّ
جمٌع أموره، إنه من عبادنا المطهرٌن المصطفٌَن للرسالة الذٌن أخلصوا فً عبادتهم هلل 

 وتوحٌده.
ْت بِِه{ ]ٌوسؾ : لوله تعالى:   .(ٕ)"فسها لفعل الفاحشةولمد مالت ن ، أي:"[ٕٗ}َولَمَْد َهمَّ
ت بمخالطته عن عزٍم ولصٍد وتصمٌم، عزماً جازماً على الفاحشة  لال الصابونً:"  همَّ

ال ٌصرفها عنها صارؾ، ولصدت إجباره على مطاوعتها الموة، بعد أن استحكمت من تؽلٌك 
 .(ٖ)"األبواب، ودعوته إلى اإِلسراع، مما اضطره إلى الهرب إلى الباب

بٌوسؾ  وألمً علٌها شهوة أربعٌن إنسانا ولمد همت به ٌمول همت المرأة " لال مماتل:" 
 .(ٗ)"حتى استلمت للجماع

 .(٘)"زلٌخا كان فً أن ٌوالعها ٌوسؾ« هم»ال شن أن  لال ابن عطٌة:" 
 :(ٙ)إذا لصده وعزم علٌه. لال ،هم باألمر لال الزمخشري:" 

 تركت على عثمان تبكى حبلبله              هممت ولم أفعل وكدت ولٌتنى 
وال أكاد أن أفعله كٌدا، وال أهم بفعله هما، حكاه  :ومنه لولن: ال أفعل ذلن وال كٌدا وال هما. أى

 :معناه {،ولمد همت به}سٌبوٌه، ومنه: الهمام وهو الذي إذا هم بؤمر أمضاه ولم ٌنكل عنه. ولوله 
 .(2)"ولمد همت بمخالطته

وحدَّثت ٌوسَؾ نفسُه حدٌث خطرات  ، أي:"[َٕٗها{ ]ٌوسؾ : }َوَهمَّ بِ لوله تعالى: 
 .(1)"لبلستجابة
 ، ألوال:[ٕٗ}َوَهمَّ بَِها{ ]ٌوسؾ : لوله تعالى:وفً  

أحدها : أنه هّم بها أن ٌضربها حٌن راودته عن نفسه ولم ٌهم بموالعتها. حكاه الماوردي عن 
 .(5)بعض المتؤخرٌن

                                                             
 .ٖٖ/ٙٔ(:ص5ٕٓٔٔأخرجه الطبري) (ٔ)
 .1ٖٕالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .ٕٗ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٖ)
 .1ٕٖ-2ٕٖ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٗ)
 .ٖٕٕ/ٖالمحرر الوجٌز: (٘)
 لتل على عزمت: ولال ضلعه وكسر بطنه فوطا ممتول وهو عثمان على دخل البرجمً، ضابا بن لعمٌر(ٙ)

 من وهو «حبلبله تبكى عثمان على تركت»: بموله ذلن عن وكنى. لتلته ولٌتنً أفعل أن وكدت ألتله، ولم عثمان
 من لعلمه األول تركت مفعول وحذؾ. فاعبل حبلبله فجعل تبكى حبلبله عثمان على تركت: وأصله. التنازع باب
 هذا ودخل علٌه، تبكى نساءه فصٌرت لتلته لٌتنً والمعنى. الباب هذا فً تضمر ال وهً فضلة وألنه الكبلم،
 بدٌبل ابنً فالبل البعث، هذا فً اسمى وخرج ضعٌؾ، شٌخ أنا: المإمنٌن أمٌر ٌا: ولال الحجاج على الرجل
 على، ردوه: فمال وكذا، كذا بعثمان فعل الذي هو هذا األمٌر، أٌها: سعٌد بن عتبة فمال وخرج منه فمبله عنى
 :له فمال
 .عنمه اضربا حرسى، ٌا صبلحا، لتلن فً إن الدار؟ ٌوم بدٌبل المإمنٌن أمٌر عثمان إلى بعثت هبل الشٌخ، أٌها
 مع المصة إن: ولٌل. هذا إلٌهم المخاطب نسب الذٌن الحرس لؽة على المثنى خطاب وخاطبه بمتله الحرسً أمٌر
 .ذلن به وفعل أفلت عثمان لتل فلما نهشل، بنى هجوه فً حبسه كان عثمان وأن نفسه، ضابا

 .٘٘ٗ/ٕالكشاؾ: (2)
 .1ٖٕالتفسٌر المٌسر: (1)
 .ٕٗ/ٖانظر: النكت والعٌون: (5)
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كبلم تام لد انتهى ، ثم ابتدأ الخبر عن ٌوسؾ فمال:}وهم بها لوال الثانً : أن لوله ولمد همت به 
أن رأى برهان ربه{، ومعنى الكبلم: لوال أن رأى برهان ربه لهمَّ بها ، لاله لطرب
(ٔ). 

 .(ٕ)الثالث : أن همها كان شهوة ، وهمه كان عفة
ً وإرادة وإنما كان تمثٌبلً بٌن الفعل  والترن، وال حرج فً الرابع : أن همه بها لم ٌكن عزما

حدٌث النفس إذا لم ٌمترن به عزم وال فعل ، وأصل الهم حدٌث النفس حتى ٌظهر فٌصٌر فعبلً ، 
 :(ٖ)ومنه لول جمٌل

 هممت بهّمِ من بثٌنة لو بدا               شفٌت ؼلٌبلت الهوى من فإادٌا
 .(ٗ)"فلم ٌكن هم بالفاحشة ولكن دون ذلن مما ال ٌمطع الوالٌة لال األخفش:" 

الخامس : أنه همه كان حركة الطباع التً فً للوب الرجال من شهوة النساء وإن كان لاهراً له 
 .(٘)وهو معنى لول الحسن

أن الهم بالفاحشة لم ٌمع منها وال منه ـ علٌه السبلم ـ وإنما الذي ولع منها هو المراودة،  السادس:
فلما امتنع وكان ذلن إهانة لها وكسرا لطبٌعة األنثى التً فطرت على أن تكون مراودة ال 
مراودة، من عبدها العبرانً، وعدت هذا احتمارا منه، أرادت االنتمام منه باالعتداء علٌه 

طش به فً ثورة ؼضبها وهو انتمام معهود من مثلها ومن دونها فً كل زمان ومكان، والهم والب
 .(ٙ). أفاده الشٌخ رشٌد رضامنه كان هما بدفع اعتدابها علٌه

، (1)، ومجاهد(2)السابع: أنه هم بموالعتها وعزم علٌه. وهذا المعنى مروي عن ابن عباس
 .(ٓٔ) جمهور المفسرٌن . وحكً الماوردي هذا المول عن(5)والسدي
حل سراوٌله حتى بلػ ثنته، فمثل له ٌعموب فضرب فً صدره، فخرجت  لال مجاهد:" 

 .(ٔٔ)"شهوته من أنامله
فمالت له: ٌا ٌوسؾ، ما أحسن  {،ولمد همت به وهم بها"}أسباط، عن السدي، لوله: عن  

شعرن. لال: هو أول ما ٌتناثر من جسدي، لالت: ٌا ٌوسؾ ما أحسن عٌنٌن.. لال: هما أول ما 
ٌسٌبلن إلى األرض من جسدي، لالت: ٌا ٌوسؾ ما أحسن وجهن.. لال: هو للتراب ٌؤكله، فلم 

ب ٌحل سراوٌله، تزل به حتى أطمعها ؾ همت به وهم بها ودخل البٌت، وؼلمت األبواب فذه
 .(ٕٔ)"فإذا هو بصورة ٌعموب لابما فً البٌت لد عض على أصبعه ٌمول: ٌا ٌوسؾ، ال توالعها

سبل ابن عباس عن هم ٌوسؾ "ابن أبً ملٌكة: عبدهللا عن أخرج ابن أبً حاتم بسنده 
فمال: حل الهمٌان، وجلس منها مجلس الخاتن فنودي: ٌا ابن ٌعموب أتزنً؟ فٌكون مثلن مثل 

 .(ٖٔ)"بر سمط رٌشه، فذهب ٌطٌر فلم ٌستطعطا

                                                             
 .ٕٗ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٔ)
 .ٕٗ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٕ)
 .ٙٙٔ/5، وتفسٌر المرطبً:ٕٗ/ٖانظر: البٌت فً النكت والعٌون: (ٖ)
 .52ٖ/ٔمعانً المرآن: (ٗ)
 .ٕٗ/ٖانظر: النكت والعٌون: (٘)
/ ٙٔ: التفسٌر: انظر ما حكاه الطبري عن بعضهم. أٌضا منه ولرٌب ،2ٕٙ ـ 2ٕ٘/ ٕٔ:المنار تفسٌرانظر:  (ٙ)
وٌفسد هذٌن المولٌن: أن العرب ال تمدم جواب"لوال" لبلها، ال تمول:"لمد لمت لوال  . ثم ضعفه ولال:"1ٖ/ ٙٔ:

زٌد"، وهً ترٌد": لوال زٌد لمد لمت"، هذا مع خبلفهما جمٌع أهل العلم بتؤوٌل المرآن، الذٌن عنهم ٌإخذ 
 [.5ٖ/ٙٔ]انظر: التفسٌر: ".تؤوٌله

 .ٕٕٕٔ/2(:ص2ٖٗٔٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (2)
 .ٖٕٕٔ/2(:ص2٘ٗٔٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم)  (1)
 .ٖٕٕٔ/2(:ص2٘ٗٔٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (5)
 .ٕ٘/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٓٔ)
 .ٖٕٕٔ/2(:ص2٘ٗٔٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٔٔ)
 .ٖٕٕٔ/2(:ص2٘ٗٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕٔ)
 .ٕٕٕٔ/2(:ص2ٖٗٔٔتفسٌر ابن ابً حاتم) (ٖٔ)
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لما همت به تزٌنت ثم  عن ابن عباس:" عن عبد هللا بن أبً ملٌكةوفً رواٌة اخرى 
استلمت على فراشها، وهم بها وجلس بٌن رجلٌها ٌحل ثٌابه، فنودي من السماء ٌا ابن ٌعموب، ال 
تكن كطابر نتؾ رٌشه فبمً ال رٌش له، فلم ٌتعظ على النداء شٌبا، أي: لم ٌفصم، حتى رأى 

 .(ٔ)"برهان ربه، جبرٌل فً صورة ٌعموب، عاضا على أصبعٌه ففزع
فؤكبت علٌه تطٌعه مرة،  {،ولمد همت به وهم بها"} بن إسحاق لوله: عن دمحموعن 

وتخٌفه مرة أخرى، وتدعوه إلى لذة وهً من حاجة الرجال، فً جمالها وحسنها وملكها، وهو 
شاب ممتبل ٌجد من شبك الرجال ما ٌجد الرجال حتى رق لها مما ٌرى من كلفها به، ولم 

تى دخلوا فً بعض بٌوته فلما هم وتهٌؤ لذلن رأى برهان ٌتخوؾ منها حتى هم بها وهمت به، ح
 .(ٕ)"ربه فانكشؾ عنها هاربا
 .(ٖ)"بٌن رجلٌها ٌوسؾ حٌن حل سراوٌله وجلس {وهم بها} لال مماتل:"

لال الماوردي:"فإن لٌل: فكٌؾ ٌجوز أن ٌوصؾ ٌوسؾ بمثل هذا الفعل وهو نبً هللا 
 عز وجل ؟

 األنبٌاء ثبلثة أوجه:لٌل : هً منه معصٌة، وفً معاصً 
أحدها : أن كل نبً ابتبله هللا بخطٌبة إنما ابتبلء لٌكون من هللا تعالى على وجل إذا ذكرها فٌجّد 

 فً طاعته إشفالاً منها وال ٌتكل على سعة عفوه ورحمته .
الثانً : أن هللا تعالى ابتبلهم بذلن لٌعرفهم مولع نعمته علٌهم بصفحه عنهم وترن عموبتهم فً 

 آلخرة على معصٌتهم .ا
الثالث: أنه ابتبلهم بذلن لٌجعلهم أبمة ألهل الذنوب فً رجاء رحمة هللا وترن اإلٌاس فً عفوه 

 .(ٗ)عنهم إذا تابوا"
فلٌس  {،همت به وهم بها لوال أن رأى برهان ربه} :وأما لوله لال ابن حزم االندلسً:" 

 !كما ظن من لم ٌمعن النظر حتى لال من المتؤخرٌن من لال أنه لعد منها ممعد الرجل من المرأة
ومعاذ هللا من هذا أن ٌظن برجل من صالحً المسلمٌن أو مستورٌهم فكٌؾ برسول هللا صلى 

  .فمط هللا علٌه وسلم
  ؟إلسنادأن هذا لد روى عن ابن عباس رضً هللا عنه من طرٌك جٌدة ا :فإن لٌل
والوهم فً تلن ،نعم وال حجة فً لول أحد إال فٌما صح عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فمط  :للنا

الرواٌة إنما هً ببل شن عمن دون ابن عباس أو لعل ابن عباس لم ٌمطع بذلن إذ إنما أخذه عمن 
ذلن وال ذكره ال ٌدري من هو وال شن فً أنه شًء سمعه فذكره ألنه رضً هللا عنه لم ٌحضر 

عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ومحال أن ٌمطع ابن عباس بما ال علم له به لكن معنى اآلٌة ال ٌعدو أحد 
 :وجهٌن
ٌَؤُْخذُوه{  :إما أنه هم باالٌماع بها وضربها كما لال تعالى  - ٍة بَِرسُوِلِهْم ِل ْت كُلُّ أُمَّ }َوَهمَّ

لكنه علٌه السبلم امتنع من ذلن ببرهان  ،لمد همت بن :المابل وكما ٌمول ،[٘]ؼافر : 
أراه هللا إٌاه استؽنى به عن ضربها وعلم أن الفرار أجدى علٌه وأظهر لبراءته على ما 

 .ظهر بعد ذلن من حكم الشاهد بؤمر المد من الممٌص
 :مالثم ابتدأ تعالى خبرا آخر ف {،ولمد همت به:}أن الكبلم تم عند لوله  :والوجه الثانً  -

وبهذا نمول  ،وهذا ظاهر اآلٌة ببل تكلؾ تؤوٌل {،وهم بها لوال أن رأى برهان ربه}
حدثنا أحمد بن دمحم بن عبد هللا الطلمنكً حدثنا ابن عون هللا أنبؤنا إبراهٌم ابن أحمد بن 
فراس حدثنا أحمد بن دمحم بن سالم النٌسابوري أنا اسحك بن راهوٌة أنا المإمل ابن 

ٌري حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البنانً عن أنس بن مالن رضً هللا إسماعٌل الحم
لال رسول هللا  {،ذلن لٌعلم أنً لم أخنه بالؽٌب} :إن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لرأ هذه اآلٌة»عنه 

                                                             
 .ٕٕٕٔ/2(:ص2ٗٗٔٔتفسٌر ابن ابً حاتم) (ٔ)
 .ٖٕٕٔ/2(:ص2ٙٗٔٔاخرجه ابن أبً حاتم) (ٕ)
 .5ٕٖ-1ٕٖ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٖ)
 .ٕ٘/ٖالنكت والعٌون: (ٗ)
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 :فمال ٌوسؾ، ٌا ٌوسؾ اذكر همن :لال له جبرٌل ،لما لالها ٌوسؾ علٌه السبلم :ملسو هيلع هللا ىلص
اَرةٌ بِالسُّوء{ ُئ نَْفِسً إِنَّ النَّْفَس أَلَمَّ }َوَما أَُبّرِ
فلٌس فً هذا الحدٌث على معنى من ، (ٕ)«(ٔ)

 المعانً تحمٌك الهم بالفاحشة ولكنه فٌه أنه بؤمرها وهذا حك كما للنا فسمط هذا
االعتراض وصح الوجه األول والثانً معا إال أن الهم بالفاحشة باطل ممطوع على كل 

برهان }حال وصح أن ذلن الهم ضرب سٌدته وهً خٌانة لسٌده إذ هم بضرب امرأته و
هو النبوة وعصمة هللا عز وجل إٌاه ولوال البرهان لكان ٌهم بالفاحشة  -ها هنا-{ربه

ولعل من ٌنسب هذا إلى النبً الممدس ٌوسؾ ٌنزه نفسه الرذلة عن  ،وهذا ال شن فٌه
ملسو هيلع هللا ىلص الهبلن على من ظن به ذلن الظن إذ لال مثل الممام فٌهلن ولد خشى النبً 

 .(ٖ)«هذه صفٌة»لؤلنصارٌٌن حٌن لمٌهما 
ومن الباطل الممتنع أن ٌظن ظان أن ٌوسؾ علٌه السبلم هم بالزنا وهو ٌسمع لول هللا تعالى 
فبل كذلن لنصرؾ عنه السوء والفحشاء فنسؤل من خالفنا عن الهم بالزنا بسوء هو أم ؼٌر سوء 

بد أنه سوء ولو لال إنه لٌس بسوء لعاند اإلجماع فإذ هو سوء ولد صرؾ عنه السوء فمد صرؾ 
وأنكر هو ذلن فشهد « ما جزاء من أراد بؤهلن سوءا»:عنه الهم بٌمٌن وأٌضا فإنها لالت 

فصح أنها كذبت  ،«إن كان لمصه لد من دبر فكذبت وهو من الصادلٌن»الصادق المصدق 
ا كذبت بنص المرآن فما أراد بها سوء فما هم بالزنا لط ولو أراد بها الزنا بنص المرآن وإذ

وإال تصرؾ عنً كٌدهن :}لكانت من الصادلٌن وهذا بٌن جدا وكذلن لوله تعالى عنه انه لال 
فصح عنه أنه لط لم  ،فاستجاب له ربه فصرؾ عنه كٌدهن {أصب إلٌهن وأكن من الجاهلٌن

 .(ٗ)"توفٌكوباهلل تعالى ال .ٌصب إلٌها
، ونسب بعضهم لٌوسؾ ما «الهمٌن»طول المفسرون فً تفسٌر هذٌن  ولال أبو حٌان:"

ال ٌجوز نسبته آلحاد الفساق. والذي أختاره أن ٌوسؾ علٌه السبلم لم ٌمع منه هم بها البتة، بل 

هو منفً لوجود رإٌة البرهان كما تمول: لمد لارفت لوال أن عصمن هللا، وال تمول: إن جواب 
ن ال ٌموم دلٌل على امتناع ذلن، بل صرٌح أدوات الشرط العاملة متمدم علٌها وإن كا« لوال»

مختلؾ فً جواز تمدٌم أجوبتها علٌها، ولد ذهب إلى ذلن الكوفٌون، ومن أعبلم البصرٌٌن أبو 
محذوؾ لداللة ما لبله علٌه، « لوال»المبرد. بل نمول: أن جواب  زٌد األنصاري، وأبو العباس

ول العرب: أنت ظالم إن فعلت، فٌمدرونه إن فعلت فؤنت ظالم، كما تمول جمهور البصرٌٌن فً ل
 وال ٌدل لوله: أنت ظالم على ثبوت الظلم، بل هو مثبت على تمدٌر وجود الفعل. 

، فكان موجدا الهم على تمدٌر «لوال أن رأى برهان ربه لهم بها» :وكذلن هنا التمدٌر
 الهم.  انتفاء رإٌة البرهان، لكنه وجد رإٌة البرهان فانتفى

وال التفات إلى لول الزجاج. ولو كان الكبلم ولهم بها كان بعٌدا، فكٌؾ مع سموط البلم؟ 
، ونحن لم نمل بذلن، وإنما هو دلٌل الجواب. «لوال»هو جواب  {وهم بها}ألنه ٌوهم أن لوله: 

إذا « لوال»لٌست ببلزمة لجواز أن ما ٌؤتً جواب « البلم»ـوعلى تمدٌر أن ٌكون نفس الجواب ف
 تمول: لوال زٌد ألكرمتن، ولوال زٌد أكرمتن.  ،«الم»كان بصٌؽة الماضً بالبلم، وبؽٌر 
هو نفس الجواب لم ٌبعد، وال التفات لمول ابن عطٌة  {وهم بها}فمن ذهب إلى أن لوله: 

وهم }فً لوله: « لوال» إن لول من لال: إن الكبلم لد تم فً لوله: ولمد همت به، وإن جواب
لوال أن رأى البرهان لهم بها فلم ٌهم ٌوسؾ علٌه السبلم لال، وهذا لول ٌرده  :المعنى ، وأن{بها

 لسان العرب وألوال السلؾ انتهى. 

                                                             
 .[ٖ٘]ٌوسؾ : (ٔ)
عن أنس  تارٌخه وابن مردوٌه والدٌلمًالحاكم فً ، ونسبه إلى 5ٗ٘/ٗذكره السٌوطً فً الدر المنثور: (ٕ)

 .رضً هللا عنه
 ٘ٗٔ/ٙٔ(:ص5ٖٗ1ٔوأخرجه الطبري عن الحسن)

 .ٓ٘/ ٖ:ص(5ٖٕٓ)البخاري صحٌح(ٖ)
 .ٔٔ-ٓٔ/ٗالملل والنحل: (ٗ)
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أما لوله: ٌرده لسان العرب فلٌس كما ذكر، ولد استدل من ذهب إلى جواز ذلن بوجوده 
أَْن َربَْطَنا َعلَى لَْلبَِها ِلتَكُوَن ِمَن  فً لسان العرب لال هللا تعالى: }إِْن َكاَدْت لَتُْبِدي بِِه لَْوالَ 

، إما أن ٌتخرج على أنه الجواب على {إن كادت لتبدي به}فموله:  ، [ٓٔاْلُمْإِمنٌِن{ ]المصص : 
ما ذهب إلٌه ذلن المابل، وإما أن ٌتخرج على ما ذهبنا إلٌه من أنه دلٌل الجواب، والتمدٌر: لوال 

 به.  أن ربطنا على للبها لكادت تبدي
وأما ألوال السلؾ فنعتمد أنه ال ٌصح عن أحد منهم شًء من ذلن، ألنها ألوال متكاذبة 
ٌنالض بعضها بعضا، مع كونها لادحة فً بعض فساق المسلمٌن، فضبل عن الممطوع لهم 
بالعصمة. والذي روي عن السلؾ ال ٌساعد علٌه كبلم العرب، ألنهم لدروا جواب لوال محذوفا، 

دلٌل، ألنهم لم ٌمدروا لهم بها. وال ٌدل كبلم العرب إال على أن ٌكون المحذوؾ  وال ٌدل علٌه
من معنى ما لبل الشرط، ألن ما لبل الشرط دلٌل علٌه، وال ٌحذؾ الشًء لؽٌر دلٌل علٌه. ولد 
طهرنا كتابنا هذا عن نمل ما فً كتب التفسٌر مما ال ٌلٌك ذكره، والتصرنا على ما دل علٌه 

ومساق اآلٌات التً فً هذه السورة مما ٌدل على العصمة، وبراءة ٌوسؾ علٌه لسان العرب، 
السبلم من كل ما ٌشٌن. ومن أراد أن ٌمؾ على ما نمل عن المفسرٌن فً هذه اآلٌة فلٌطالع ذلن 

 .(ٖ)"، وؼٌرهما(ٕ)، وابن عطٌة(ٔ)فً تفسٌر الزمخشري
الزنا وتحرٌم خٌانة السٌد أو  تحرٌم لد عمل ٌوسؾ بما علمه هللا من ولال ابن العربً:"

الجار أو األجنبً فً أهله، فما تعرض المرأة العزٌز، وال أناب إلى المراودة ]بحكم المراودة[؛ 
بل أدبر عنها، وفر منها؛ حكمة خص بها، وعمبل بممتضى ما علمه هللا سبحانه؛ وهذا ٌطمس 

ال ٌلٌك به، وألل ما التحموا من  وجوه الجهلة من الناس والؽفلة من العلماء فً نسبتهم إلٌه ما
ذلن أنه هتن السراوٌل، وهم بالفتن فٌما رأوه من تؤوٌل، وحاش هلل ما علمت علٌه من سوء، بل 

[، كذلن لنصرؾ عنه ٕٕأبربه مما برأه منه، فمال: }ولما بلػ أشده آتٌناه حكما وعلما{ ]ٌوسؾ: 

المراودة  حشاء هً الزنا والسوء هوالسوء والفحشاء إنه من عبادنا الذٌن استخلصناهم. والف
 والمؽازلة، فما ألم بشًء وال أتى بفاحشة.

 [.ٕٗفإن لٌل: فمد لال هللا: }ولمد همت به وهم بها{ ]ٌوسؾ: 
للنا: لد تمصٌنا عن ذلن فً كتاب األنبٌاء من شرح المشكلٌن، وبٌنا أن هللا ]سبحانه[ ما 

وإنما الذي كان منه الهم، وهو فعل الملب، فما  أخبر عنه أنه أتى فً جانب المصة فعبل بجارحة،
لهإالء المفسرٌن ال ٌكادون ٌفمهون حدٌثا، وٌمولون: فعل، وفعل؟ وهللا إنما لال: هم بها، ال 

 .ألالهم وال ألاتهم هللا وال عالهم
إمام، ٌعرؾ بابن عطاء، تكلم ٌوما على  كان بمدٌنة السبلم إمام من أبمة الصوفٌة، وأيّ 

اره حتى ذكر تبربته من مكروه ما نسب إلٌه، فمام رجل من آخر مجلسه وهو ٌوسؾ وأخب
مشحون بالخلٌمة من كان طابفة، فمال له: ٌا سٌدي، فإذن ٌوسؾ هم وما تم. فمال: نعم؛ ألن 
العناٌة من ثم. فانظر إلى حبلوة العالم والمتعلم، وانظر إلى فطنة العامً فً سإاله، وجواب 

استٌفابه. ولذلن لال علماء الصوفٌة: إن فابدة لوله: }ولما بلػ أشده آتٌناه العالم فً اختصاره، و
[ أن هللا أعطاه العلم والحكمة إبان ؼلبة الشهوة لتكون له سببا ٕٕحكما وعلما{ ]ٌوسؾ: 

 .(ٗ)"للعصمة
لوال أن رأى آٌة من آٌات  ، أي:"[ٕٗ}َلْواَل أَْن َرأَى بُْرَهاَن َربِِّه{ ]ٌوسؾ : لوله تعالى: 

ا حدثته به نفسه  .(٘)"ربه تزجره عمَّ
لوال حفظ هللا ورعاٌتُه لٌوسؾ، وعصمتُه له لخالطها وأمضى ما حدثته  لال الصابونً:" 

 .(ٔ)"نفسه به، ولكنَّ هللا عصمه بالحفظ والتؤٌٌد فلم ٌحصل منه شًٌء البتَّة

                                                             
 وما بعدها. ٘٘ٗ/ٕانظر: الكشاؾ: (ٔ)
 وما بعدها. ٖٕٕ/ٖانظر: المحرر الوجٌز: (ٕ)
 .ٔٓٔ/ٖ. وانظر: معانً المرآن للزجاج:1ٕ٘-2ٕ٘/ٙالبحر المحٌط: (ٖ)
 .2ٗ-ٙٗ/ٖأحكام المرآن: (ٗ)
 .1ٖٕالتفسٌر المٌسر: (٘)
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 وجوه:، [ٕٗبُْرَهاَن َربِِّه{ ]ٌوسؾ : }لَْواَل أَْن َرأَى لوله تعالى:وفً  
أحدها : أن برهان ربه الذي رآه أن نودي بالنهً عن موالعة الخطٌبة. ووهذا لول ابن عباس، 

 .(ٖ) ابن أبً ملٌكة ، و(ٕ)ولتادة
نودي: ٌا ٌوسؾ، أتزنً، فتكون كالطٌر َولَع رٌشه، فذهب ٌطٌر فبل  لال ابن عباس:"

 .(ٗ)"رٌش له؟
نُودي: ٌا ابن ٌعموب، ال تكن كالطابر له رٌش، فإذا زنى ذهب  اخرى:"وفً رواٌة 

 .(٘)"رٌشه، أو لعد ال رٌش له. لال: فلم ٌُْعِط على النداء،  فلم ٌزد على هذا
نودي: ٌا ابن ٌعموب، ال تكن كالطٌر إذا زنى ذهب  وفً رواٌة أخرى عن ابن عباس:"

عرٌشه، وبمً ال رٌش له! فلم ٌطع على النداء، ف "فُّزِ
(ٙ). 

 .(2)"نودي ٌوسؾ فمٌل: أنت مكتوب فً األنبٌاء، تعمل عمل السفهاء؟ لال لتادة:"
، لاله ابن فكّؾ عن موالعة الخطٌبة، ٌتوّعده -علٌه السبلم-الثانً : أنه رأى صورة ٌعموب

، (ٗٔ)، ومجاهد(ٖٔ)، ولتادة(ٕٔ)، والضحان(ٔٔ)، عكرمة(ٓٔ)، وسعٌد بن جبٌر(5)، والحسن(1)عباس
، والماسم بن ابً (1ٔ)حمٌد بن عبد الرحمن، و(2ٔ)، ودمحم بن سٌرٌن(ٙٔ)، وأبو صالح(٘ٔ)والسدي
 .(ٕٓ)، ومشمر بن عطٌة(5ٔ)بزة

 .(ٕٔ)"رأى ٌعموب عاضا على أصابعه ٌمول: ٌوسؾ، ٌوسؾ لال الحسن:" 
ا  زعموا، وهللا وفً رواٌة أخرى:"  أعلم، أن سمؾ البٌت انفرج، فرأى ٌعموَب عاضًّ

 .(ٕٕ)"على أصابعه
فخرجت  -وبسط كفه -رأى تمثال وجه أبٌه، لاببل بكفه هكذا  لال سعٌد بن جبٌر:" 

 .(ٖٕ)"شهوته من أنامله

                                                                                                                                                                               
 .ٕٗ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٔ)
 .ٔٗ/ٙٔ(:ص5ٓٗٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕ)
 .ٔٗ/ٙٔ(:ص5ٓٗٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖ)
 .5ٖ/ٙٔ(:ص5ٖٕٓٔأخرجه الطبري) (ٗ)
 .ٓٗ/ٙٔ(:ص5ٖٓٗٔأخرجه الطبري) (٘)
 .ٓٗ/ٙٔ(:ص5ٖٓ2ٔأخرجه الطبري) (ٙ)
 .ٔٗ/ٙٔ(:ص5ٓٗٓٔأخرجه الطبري) (2)
 .ٖٕٕٔ/2(:ص22ٗٔٔ، وتفسٌر ابن أبً حاتم)ٔٗ/ٙٔ(:ص5ٕٓٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (1)
 .ٕٕٗٔ/2(:ص1ٓٗٔٔ، وتفسٌر ابن ابً حاتم)ٙٗ/ٙٔ(:ص5ٓ2ٖٔانظر: تفسٌر الطبري) (5)
 .ٕٗ/ٙٔ(:ص5ٓٗٗٔالطبري) انظر: تفسٌر (ٓٔ)
 .٘ٗ/ٙٔ(:ص5ٓٙ٘ٔ(، و)5ٓٙٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٔٔ)
 ."ٌزعمون أنه َمثََل له ٌعموب، فاستحٌىمنه ولفظه:"  2ٗ/ٙٔ(:ص5ٓ1ٖٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕٔ)
 .ٕٕٗٔ/2(:ص1ٖٗٔٔ، وتفسٌر ابن ابً حاتم)٘ٗ/ٙٔ(:ص5ٓ2ٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖٔ)
، وتفسٌر ابن ابً ٗٗ-ٖٗ/ٙٔ(:ص5ٕٓٙٔ )-(5ٓ٘٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٗٔ)

 .ٕٕ٘ٔ/2(:ص1ٙٗٔٔحاتم)
 .ٕٕ٘ٔ/2(:ص11ٗٔٔانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (٘ٔ)
 .ٙٗ/ٙٔ(:ص5ٓ2ٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٙٔ)
 .ٕٕٗٔ/2(:ص1ٗٗٔٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (2ٔ)
 .ٖٗ/ٙٔ(:ص5ٖٓ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (1ٔ)
 .ٗٗ/ٙٔ(:ص5ٖٓٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (5ٔ)
 .ٙٗ/ٙٔ(:ص5ٓ22ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕٓ)
 .ٕٕٗٔ/2(:ص1ٓٗٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕٔ)
 .ٖٗ-ٕٗ/ٙٔ(:ص5ٓٗ1ٔأخرجه الطبري) (ٕٕ)
 .ٕٗ/ٙٔ(:ص5ٓٗٗٔاأخرجه الطبري) (ٖٕ)



ٕٔٔ 
 

سمعت ابن أبً ملٌكة لال: لٌل البن عباس: ما بلػ "لال:  هأبٌعن وهب بن جرٌر، عن  
البٌت من هم ٌوسؾ؟ لال: أطلك تكة سراوٌله، ولعد منها ذلن الممعد، فمثل له ٌعموب فً سمؾ 

 .(ٔ)"البٌت عاضا على إبهامه، فانتزع هللا كل شهوة كانت فً جسده فخرج ٌسعى إلى باب
رأى صورة "لال:  {،لوال أن رأى برهان ربه"}عن الضحان، عن ابن عباس، لوله: و 

 .(ٕ)"أبٌه، ٌعموب فً وسط البٌت عاضا على إبهامه فؤدبر هاربا، لال: وحمن ٌا أبه، ال أعود أبدا
 .(ٕ)"أبدا

مثل له ٌعموب عاضا على أصبعٌه وهو ٌمول له: أٌا ٌوسؾ أتتهم بعمل لتادة:"لال 
 .(ٖ)"السفهاء وأنت مكتوب فً األنبٌاء؟ فذلن البرهان، فانتزع هللا كل شهوة كانت فً مفاصله

مثل له ٌعموب عاضا على أصبعٌه ٌمول: ٌوسؾ بن ٌعموب بن  لال دمحم بن سٌرٌن:"
 .(ٗ)"اسمن فً األنبٌاء، وتعمل عمل السفهاء إسحاق بن إبراهٌم خلٌل الرحمن،

فإذا هو بصورة ٌعموب لابم فً البٌت لد عض على أصبعه ٌمول: ٌا  لال السدي:"
ٌوسؾ، ال توالعها، إنما مثلن مثل الطٌر فً جو السماء ال ٌطاق، ومثلن إذا ولعت علٌها مثله 
إذا مات فولع على األرض ال ٌستطٌع أن ٌدفع، عن نفسه، ومثلن مثل الثور الصعب الذي لم 

ثله إذا مات، فدخل الماء فً أصل لرنٌه ال ٌستطٌع أن ٌدفع، عن ٌعمل علٌه ومثلن إذا والعتها م
 .(٘)"نفسه فربط سراوٌله
تمثل له ٌعموب، فضرب فً صدر ٌوسؾ، فطارت شهوته من أطراؾ لال مجاهد:" 

 .(ٙ)"أنامله، فولد لكل ولد ٌعموب اثنا عشر ذكر ؼٌر ٌوسؾ لم ٌولد له إال ؼبلمان
ا على أصابعه، فدفع فً رأى صورةً فٌه لال سعٌد بن جبٌر:" ا وجه ٌعموب عاضًّ

صدره، فخرجت شهوته من أنامله. فكلُّ ولد ٌعموب ُوِلَد له اثنا عشر رجبل إال ٌوسؾ، فإنه 
 .(2)"نمص بتلن الشهوة، ولم ٌولد له ؼٌر أحد عشر

كان ٌولد لكل رجل منهم اثنا عشر ابنًا، إال ٌوسؾ، ولد له "عن علً بن بذٌمة، لال: 
 .(1)"من أجل ما خرج من شهوتهأحد عشر، 
 .(5)"بلػ من شهوة ٌوسؾ أن خرجت من بَنَانه"عبٌد هللا بن أبً جعفر: لال 

الثالث : أن البرهان الذي رآه ما أوعد هللا تعالى على الزنى. وهذا المعنى مروي عن دمحم بن 
 .(ٔٔ)، وأبً هبلل فً رواٌة نافع(ٓٔ)كعب المرظً
ال }رفع رأَسه إلى سمؾ البٌت، فإذا كتاب فً حابط البٌت:  لال دمحم بن كعب المرظً:" 

نَى ِإنَّهُ َكاَن فَاِحَشةً َوَساَء َسبٌِبل  .(ٕٔ)"[ٕٖ]سورة اإلسراء:  {تَْمَربُوا الّزِ
 .(ٖٔ)"لوال أن رأى ما حرم علٌه من المرآن لرجع علٌه ولال دمحم بن كعب:"

ثبلث  الذي أرى ٌوسؾ«: البرهان»سمعت المرظً ٌمول فً "عن أبً صخر، لال: و
ٌْكُْم لََحافِِظٌَن ) ( ٌَْعلَُموَن َما تَْفعَلُوَن ٔٔ( ِكَراًما َكاتِبٌَِن )ٓٔآٌات من كتاب هللا: }َوإِنَّ َعلَ

                                                             
 .ٕٕٗٔ/2(:ص21ٗٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔ)
 .ٕٕٗٔ/2(:ص25ٗٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕ)
 .ٕٕٗٔ/2(:ص1ٖٗٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٖ)
 .ٕٕٗٔ/2(:ص1ٗٗٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٗ)
 .ٕٕ٘ٔ/2(:ص11ٗٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (٘)
 .ٕٕ٘ٔ/2(:ص1ٙٗٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٙ)
 .ٖٗ/ٙٔ(:ص5ٕٓ٘ٔأخرجه الطبري) (2)
 .٘ٗ/ٙٔ(:ص5ٓٙ2ٔأخرجه الطبري) (1)
 .٘ٗ/ٙٔ(:ص5ٓٙ1ٔأخرجه الطبري) (5)
-ٕٕ٘ٔ/2(:ص15ٗٔٔ( ، و)1ٙٗٔٔ، وتفسٌر ابن أبً حاتم)2ٗ/ٙٔ(:ص5ٓ1ٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٓٔ)

ٕٕٔٙ. 
 .ٕٕٙٔ-ٕٕ٘ٔ/2(:ص15ٗٔٔانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٔٔ)
 .2ٗ/ٙٔ(:ص5ٓ1ٗٔأخرجه الطبري) (ٕٔ)
 .ٕٕ٘ٔ/2(:ص12ٗٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٖٔ)



ٕٕٔ 
 

 ُكنَّا }َوَما تَُكوُن فًِ َشؤٍْن َوَما تَتْلُو ِمْنهُ ِمْن لُْرآٍن َواَل تَْعَملُوَن ِمْن َعَمٍل إِالَّ  ولول هللا: ،(ٔ)({ٕٔ)
ٌْكُْم شُُهوًدا إِْذ تُِفٌُضوَن فٌِِه{ َعلَ
ولول هللا: }أَفََمْن هَُو َلابٌِم َعلَى كُّلِ نَْفٍس بَِما َكَسَبت{، (ٕ)

لال  ، (ٖ)
نَا{ ،سمعت أبا هبلل ٌمول مثل المرظً :نافع وزاد آٌة أخرى رابعة }َواَل تَْمَربُوا الّزِ

(ٗ)"(٘). 
 .(2)، وابن إسحاق(ٙ)تمثال الملن إظفٌر سٌده ، لاله ابن عباس الرابع : أن البرهان الذي رآه .

كان بعض أهل العلم، فٌما بلؽنً، ٌمول: البرهان الذي رأى ٌوسؾ  لال دمحم بن إسحاق:" 
ا على إصبعه، فلما رآه انكشَؾ هاربًا  وٌمول ،فصرؾ عنه السوَء والفحشاء، ٌعموُب عاضًّ

َدنا من الباب، وذلن أنه لما هرب منها واتبعته، ألفٌاه بعضهم: إنما هو خٌال إطفٌر سٌده، حٌن 
 .(1)"لدى الباب

الخامس:أن البرهان الذي رآه هو ما آتاه هللا تعالى من آداب آبابه فً العفاؾ والصٌانة وتجنب 
 .(5)الفساد والخٌانة، لاله ابن بحر

 .الٌمٌن واإلٌمان وشدة مرالبة هللا تعالى فالبرهان على هذا المول هو:
السادس: أن البرهان الذي رآه أنه لما همت به وهم بها رأى ستراً فمال لها : ما وراء هذه 
الستر؟ فمالت : صنمً الذي أعبده أستره استحٌاء منه . فمال : إذا استحٌت مما ال ٌسمع وال 

 .(ٓٔ)ٌبصر فؤنا أحك أن أستحً من إلهً وأتولاه ، لاله الضحان
. وهذا المول هللا نهته مثلت له فً جدار، وهو البرهان الذي رأىرأى آٌة من كتاب السابع: انه 

 .(ٔٔ)حكاه األوزاعً عن ابن عباس
 .(ٕٔ)"رأى آٌة من آٌات ربه حجزه هللا بها، عن معصٌته ولال لتادة:" 
وأولى األلوال فً ذلن بالصواب أن ٌمال: إن هللا جل ثناإه أخبر عن هّمِ  لال الطبري:" 

ٌوسؾ وامرأة العزٌز كل واحد منهما بصاحبه، لوال أن رأى ٌوسؾ برهان ربه، وذلن آٌةٌ من 
 ،وجابز أن تكون تلن اآلٌة صورة ٌعموب ،هللا، زجرته عن ركوب ما همَّ به ٌوسؾ من الفاحشة

وجابز أن ٌكون الوعٌد فً اآلٌات التً ذكرها هللا فً المرآن  -ملن وجابز أن تكون صورة ال
وال حجة للعذر لاطعة بؤّيِ ذلن ]كان[ من أّيٍ. والصواب أن ٌمال فً ذلن ما لاله هللا ،على الزنا 

 .(ٖٔ)"تبارن وتعالى، واإلٌمان به، وترن ما عدا ذلن إلى عالمه
وإنما أرٌناه  ، أي:"[ٕٗالسُّوَء َواْلفَْحَشاَء{ ]ٌوسؾ : }َكذَِلَن ِلنَْصِرَؾ َعْنهُ لوله تعالى: 

 .(ٗٔ)"ذلن؛ لندفع عنه السوء والفاحشة فً جمٌع أموره
ا هّم به من  لال الطبري:"  ٌمول تعالى ذكره: كما أرٌنَا ٌوسؾ برهاننا على الزجر عمَّ

الفاحشة، كذلن نسّبب له فً كّلِ ما عرض له من هّمٍ ٌهمُّ به فٌما ال ٌرضاه، ما ٌزجره وٌدفعه 
منا علٌه، وإتٌان الزنا، لنطهره من دنس ذلن  .(٘ٔ)"عنه ؛ كً نصرؾ عنه ركوب ما حرَّ

                                                             
 .[ٕٔ - ٓٔ]االنفطار : (ٔ)
 .[ٔٙ]ٌونس : (ٕ)
 .[ٖٖ]الرعد : (ٖ)
 .[ٕٖ]اإلسراء : (ٗ)
 .ٕٕٙٔ-ٕٕ٘ٔ/2(:ص15ٗٔٔأخرجه ابن أبً حاتم) (٘)
 .1ٗ/ٙٔ(:ص5ٓ15ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٙ)
 .5ٗ-1ٗ/ٙٔ(:ص5ٓ5ٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (2)
 .5ٗ-1ٗ/ٙٔ(:ص5ٓ5ٓٔأخرجه الطبري) (1)
 .ٕٙ/ٖانظر: النكت والعٌون: (5)
 ، دون نسبة.ٙٔٔ/ٕ، وذكره العز بن عبدالسبلم فً تفسٌره :ٕٙ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٓٔ)
 .ٕٕٗٔ/2(:ص1ٔٗٔٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٔٔ)
 .ٕٕٗٔ/2(:ص1ٕٗٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕٔ)
 .5ٗ/ٙٔتفسٌر الطبري: (ٖٔ)
 .1ٖٕالتفسٌر المٌسر: (ٗٔ)
 .5ٗ/ٙٔتفسٌر الطبري: (٘ٔ)



ٕٖٔ 
 

، إنه من عبادنا المطهرٌن  ، أي:"[ْٕٗن ِعبَاِدَنا اْلُمْخَلِصٌَن{ ]ٌوسؾ : }إِنَّهُ مِ لوله تعالى: 
 .(ٔ)"المصطفٌَن للرسالة الذٌن أخلصوا فً عبادتهم هلل وتوحٌده

إن ٌوسؾ من عبادنا الذٌن أخلصناهم ألنفسنا، واخترناهم لنبّوتنا  لال الطبري:" 
 .(ٕ)"ورسالتنا
 {،كذلن لنصرؾ عنه السوء والفحشاء"عبد الرحمن بن ٌزٌد بن جابر فً لوله: عن  

 .(ٖ)"لال: الزنا، والثناء المبٌح
لال الحوارٌون: ٌا روح هللا: أخبرنا من المخلص هلل؟ لال: الذي "عن أبً ثمامة لال:  

 .(ٗ)"ٌعمل هلل ال ٌحب أن ٌحمده الناس
بكسر البلم، وتؤوٌلها الذٌن أخلصوا  «المخلصٌن»لرأ ابن كثٌر وأبو عمرو وابن عامر : 

 طاعة هللا تعالى .
بفتح البلم، وتؤوٌلها الذٌن أخلصهم هللا برسالته ، ولد كان  «اْلُمْخلَِصٌنَ  »ولرأ البالون

ً لرسالة  ً فً طاعة هللا تعالى، مستخلصا ٌوسؾ علٌه السبلم بهاتٌن الصفتٌن ألنه كان مخلصا
 .(٘)هللا

 المرآن
َن بَمَا اْلبَاَب َولَد ْت لَِمٌَصهُ ِمْن ُدبٍُر َوأَْلفٌََا َسٌَِّدَها لََدى اْلبَاِب لَالَْت َما َجَزاُء َمْن أََراَد بِؤَْهلِ }َواْستَ 

 [ٕ٘({ ]ٌوسف : ٕ٘سُوًءا إاِل  أَْن ٌُْسَجَن أَْو َعذَاٌب أَِلٌٌم )
 التفسٌر:

مسان به، وجذبت لمٌصه من وأسرع ٌوسؾ إلى الباب ٌرٌد الخروج، وأسرعت تحاول اإل
خلفه؛ لتحول بٌنه وبٌن الخروج فشمَّته، ووجدا زوجها عند الباب فمالت: ما جزاء َمن أراد 

 بامرأتن فاحشة إال أن ٌسجن أو ٌعذب العذاب الموجع.

وأسرع ٌوسؾ إلى الباب ٌرٌد  ، أي:"[ٕ٘}َواْستََبمَا اْلَباَب{ ]ٌوسؾ : لوله تعالى: 
 .(ٙ)"الخروج، وأسرعت تحاول اإلمسان به

 .(2)"استبك هو والمرأة الباب لال لتادة:" 
 .(1)"استبما إلى الباب، ٌعنً به ٌوسؾ وامرأة العزٌز :أي لال الزجاج:" 
ٌمول جل ثناإه: واستبك ٌوسؾ وامرأة العزٌز باَب البٌت، أما ٌوسؾ  لال الطبري:" 

ففراًرا من ركوب الفاحشة لما رأى برهان ربه فزجره عنها، وأما المرأة فطلبها لٌوسؾ لتمضً 
 .(5)"حاجتها منه التً راودته علٌها

ته وٌوسؾ أمامها هارب منها وهً ورابه تتبعه لتحبسه على نفسها فؤدرك لال مماتل:" 
 .(ٓٔ)"لبل أن ٌنتهً إلى الباب

وذلن أن ٌوسؾ لما رأى البرهان لام مبادرا إلى باب البٌت، هاربا مما  لال الثعلبً:" 
بادر ٌوسؾ وراحٌل إلى  :ٌعنً {،واستبما الباب:}أرادته منه، واتبعته المرأة فذلن لوله تعالى

الباب، أما ٌوسؾ ففرارا من ركوب الفاحشة، وأما المرأة فطلبها لٌوسؾ لتمضً حاجتها أي 
 .(ٔٔ)"راودته علٌها

                                                             
 .1ٖٕالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .5ٗ/ٙٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .ٕٕٙٔ/2(:ص5ٓٗٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٖ)
 .ٕٕٙٔ/2(:ص5ٔٗٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٗ)
 .ٕٙ/ٖ، والنكت والعٌون:1ٖٗانظر: السبعة فً المراءات: (٘)
 .1ٖٕالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .ٔ٘/ٙٔ(:ص5ٓ5ٔٔأخرجه الطبري) (2)
 .ٕٓٔ/ٖمعانً المرآن: (1)
 .ٓ٘/ٙٔتفسٌر الطبري: (5)
 .ٖٖٓ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٓٔ)
 .ٕٗٔ/٘الكشؾ والبٌان (ٔٔ)
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فلم ٌتعظ بالنداء، حتى صكه جبرٌل فً صدره فطارت "عن عبد هللا بن عباس، لال:  
، فرفع ٌوسؾ رجله، كل شهوة فً رأسه، فخرجت من أنامله، فوثب إلى الباب، فوجده مؽلما

فضرب بها الباب األدنى، فانفرج له، فانفرجت له األبواب التً دونه، واتبعته فؤدركته عند آخر 
 .(ٔ)"باب منها
وجذبت لمٌصه من خلفه؛  ، أي:"[ٕ٘}َولَدَّْت لَِمٌَصهُ ِمْن ُدبٍُر{ ]ٌوسؾ : لوله تعالى: 

 .(ٕ)"لتحول بٌنه وبٌن الخروج فشمَّته
فؤدركته فتعلمت بممٌصه، فجذبته إلٌها مانعةً له من الخروج من الباب،،  لال الطبري:" 

ٌعنً: شمته من خلؾ ال من لدام، ألن ٌوسؾ كان هو الهارب، وكانت هً ، فمدَّته من دبر
 .(ٖ)"الطالبة
 .(ٗ)"أي: شمته من خلفه لال ابن ابً زمنٌن:" 
، فؤدركته فتعلمت بممٌصه من خلفه فجذبته إلٌها مانعة له من الخروج لال الثعلبً:" 

: من خلؾ ال من لدام، ألن ٌوسؾ كان الهارب {لمٌصه من دبر} ،خرلت وشمت :أي {،ولدت}
 .(٘)"والمرأة الطالبة
 .(ٙ)"المطع، أي خرلته خرلا انمد منه :«المد» لال الزجاج:" 
 .(2)"فمزلت لمٌصه من ورابه حتى سمط الممٌص عن ٌوسؾ :ٌمول لال مماتل:" 
فوضعت ٌداها فً لمٌصه، فشمته حتى بلؽت عظمة سالٌه، وسمط  لال ابن عباس:" 

 .(1){"ألفٌا سٌدها لدى البابـ }عنه، وتبعته ف
لما رأى برهان ربه، انكشَؾ عنها هاربًا، واتبعته، فؤخذت لمٌصه من  لال ابن إسحاق:" 

 .(5)"دبر، فشمَّته علٌه
ووجدا زوجها عند  ، أي:"[ٕ٘}َوأَْلَفٌَا َسٌَِّدَها لََدى اْلبَاِب{ ]ٌوسؾ : لوله تعالى: 

 .(ٓٔ)"الباب
 .(ٔٔ)"عند الباب -وهو زوج المرأة-ٌمول جل ثناإه: وصادفا سٌدها  لال الطبري:" 
ِه آَباَءنَا{ ]البمرة :  :ٌمول وجدا كموله  لال مماتل:"  ٌْ نَا َعلَ ٌْ وجدا  :ٌعنى، [2ٓٔ}َما أَْلفَ
 .(ٕٔ)"عند الباب ومعه ابن عمها ٌملٌخا بن زلٌخا :ٌعنً {،لدى الباب}زوجها  :ٌعنً، سٌدها
وجدا زوجها لطفٌر عند الباب  :، أي{وألفٌا سٌدها لدى الباب}فلما خرجا  لال الثعلبً:" 

 .(ٖٔ)"جالسا مع ابن عم لراحٌل
 .(ٗٔ)"، لال: عند الباب{لدى الباب}سٌدها: زوجها ،  لال مجاهد:" 
 .(٘ٔ)"، الزوج«السٌد" » :زٌد بن ثابتلال  
 .(ٔ)لال أبو صالح : "والسٌد هو الزوج بلسان المبط " 

                                                             
 .ٕٕٙٔ/2(:ص5ٕٗٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔ)
 .1ٖٕالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .ٓ٘/ٙٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .ٕٕٖ/ٕتفسٌر ابن أبً زمنٌن: (ٗ)
 .ٕٗٔ/٘الكشؾ والبٌان (٘)
 .ٕٓٔ/ٖمعانً المرآن: (ٙ)
 .ٖٖٓ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (2)
 .2ٕٕٔ/2(:ص5٘ٗٔٔأخرجه ابن أبً حاتم) (1)
 .ٔ٘/ٙٔ(:ص5ٓ5ٕٔأخرجه الطبري) (5)
 .1ٖٕالتفسٌر المٌسر: (ٓٔ)
 .ٔ٘/ٙٔتفسٌر الطبري: (ٔٔ)
 .ٖٖٓ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٕٔ)
 .ٕٗٔ/٘الكشؾ والبٌان (ٖٔ)
 .ٔ٘/ٙٔ(:ص5ٓ5ٖٔأخرجه الطبري) (ٗٔ)
 .ٔ٘/ٙٔ(:ص5ٓ5ٗٔأخرجه الطبري) (٘ٔ)
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جالًسا عند الباب وابن عّمها معه، فلما ، لال: {وألفٌا سٌدها لدى الباب"}عن السدي:  
رأته لالت: ما جزاء من أراد بؤهلن سوًءا؟ إنه راودنً عن نفسً، فدفعته عن نفسً، فشممت 
لمٌصه. لال ٌوسؾ: بل هً راودتنً عن نفسً، وفررت منها فؤدركتنً، فشمت لمٌصً. فمال 

بُل فصدلت وهو من الكاذبٌن، وإن فإن كان الممٌص، لّد من لُ  ابن عمها: تِْبٌان هذا فً الممٌص،
إنه }كان لمٌصه لّد من دبر فكذبت وهو من الصادلٌن. فؤتً بالممٌص، فوجده لّد من دبر لال: 

من كٌدكن إن كٌدكن عظٌم. ٌوسؾ أعرض عن هذا واستؽفري لذنبن إنن كنت من 
 .(ٕ){"الخاطبٌن
ى باب البٌت، فمالت ، إطفٌر، لابًما عل{وألفٌا سٌدها لدى الباب"}عن ابن إسحاق:  
ولطخته مكانها بالسٌبة،  {،ما جزاء من أراد بؤهلن سوًءا إال أن ٌسجن أو عذاب ألٌم}وهابَتْه: 

هً راودتنً عن }فََرلًا من أن ٌتهمها صاحبُها على المبٌح. فمال هو، وَصدله الحدٌث: 
 .(ٖ){"نفسً
 :ٌعنً ،«ووجدا سٌدها» :وفً لراءة عبد هللا"لال ٌحٌى بن زكرٌا بن أبً زابدة:  

 .(ٗ){"وألفٌا}
}لَاَلْت َما َجَزاُء َمْن أََراَد بِؤَْهِلَن سُوًءا إِالَّ أَْن ٌُْسَجَن أَْو َعذَاٌب أَِلٌٌم{ ]ٌوسؾ : لوله تعالى: 
 .(٘)"فمالت: ما جزاء َمن أراد بامرأتن فاحشة إال أن ٌسجن أو ٌعذب العذاب الموجع ، أي:"[ٕ٘

ضربا  :ٌعنً{، عذاب ألٌم}حبسا فً نصب أو  {،إال أن ٌسجن} ،الزنا :ٌعنى لال مماتل:" 
 .(ٙ)"وجٌعا
ٌمول تعالى ذكره: لالت امرأة العزٌز لزوجها لما ألفٌاه عند الباب، فخافت  لال الطبري:" 

عذاب }فً السجن،  أو إال  {إال أن ٌسجن}أن ٌتهمها بالفجور: ما ثواب رجل أراَد بامرأتن الزنا 
 .(2)"ٌمول: موجع {،ألٌم

لالت ما جزاء من أراد }فلما رأته هابته فمالت: سابمة بالمول لزوجها:  لال الثعلبً:" 
الضرب بالسٌاط،  :ٌعنً {،أو عذاب ألٌم}ٌحبس،  {:إال أن ٌسجن}الزنا،  :ٌعنً {،بؤهلن سوءا
 .(1)"لاله ابن عباس
 .(5)"ٌمول: نكال {،أو عذاب:"}عن ابن عباس  
 .(ٓٔ)"لال: كل شًء موجع {،عذاب ألٌم"}عن ابن عباس فً لول هللا: و 
ما جزاء من أراد }ما كان ٌوسؾ ٌرٌد أن ٌذكره، حتى لالت: "عن نوؾ الشامً، لال:  
 .(ٔٔ){"هً راودتنً عن نفسً}فمال:  ،، اآلٌة، لال: فؽضب{بؤهلن سوًءا
بعض الطرق وهً تتكلم سمعت امرأة فً ": ، لالجعفر بن سلٌمانأخرج الثعلبً عن  

]....[إنكن صوٌحبات ٌوسؾ، فمالت له المرأة: وا عجبا نحن دعوناه  :ببعض الرفث فملت لها
 .(ٕٔ)"إلى اللذة، وأنتم أردتم لتله، فمن أصحابه نحن أو أنتم، ولتل النفس أعظم مما أردناه؟

 [:٘ٔ-ٖٕفوابد اآلٌات:]

                                                                                                                                                                               
 .2ٕ/ٖالنكت والعٌون: (ٔ)
 .ٕ٘-ٔ٘/ٙٔ(:ص5ٓ5ٙٔأخرجه الطبري) (ٕ)
 .ٕ٘/ٙٔ(:ص5ٓ52ٔأخرجه الطبري) (ٖ)
 .2ٕٕٔ/2(:ص5ٙٗٔٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٗ)
 .1ٖٕالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .ٖٖٓ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٙ)
 .ٕ٘/ٙٔتفسٌر الطبري: (2)
 .ٕٗٔ/٘الكشؾ والبٌان (1)
 .2ٕٕٔ/2(:صٓٓ٘ٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (5)
 .1ٕٕٔ/2(:صٔٓ٘ٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٓٔ)
 .ٖ٘/ٙٔ(:ص5ٓ5ٙٔأخرجه الطبري) (ٔٔ)
 .ٕٗٔ/٘الكشؾ والبٌان (ٕٔ)
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أهل اإلٌمان ٌحفظهم إٌمانهم ، وأن الفاحشةأثر اإلٌمان فً تطهٌر الملب من محبة بٌان  -ٔ
 .من الولوع فً الفواحش
وذلن أن الملب إذا ذاق حبلوة عبودٌة هللا ومحبته له، لم ٌكن  لال شٌخ االسبلم:"

شًء أحب إلٌه من ذلن، حتى ٌمدمه علٌه، وبذلن ٌصرؾ عن أهل اإلخبلص هلل السوء 
َعْنهُ السُّوَء َواْلفَْحَشاَء إِنَّهُ ِمْن ِعبَاِدَنا  والفحشاء، كما لال تعالى: }َكذَِلَن ِلَنْصِرؾَ 

 .(ٔ)"اْلُمْخلَِصٌَن{
وبٌن امرأة العزٌز التً فتنت به وؼلمت  -علٌه السبلم-النبً ٌوسؾ ما حدث بٌنأن  -ٕ

األبواب وراودته عن نفسه بطرٌمة مكشوفة وبؤسلوب صرٌح. فمد لال تعالى فً لمة 
ْت  أَى بُْرَهاَن َربِِّه{.هذا الموضوع: }َولَمَْد َهمَّ  بِِه َوَهمَّ بَِها لَْوال أَن رَّ

فمد استؽلت اإلسرابٌلٌات هذه الوالعة كما استؽلها أصحاب الملوب المرٌضة 
 -لٌنسجوا منها لصة عشك متبادل، وهٌام عنٌؾ، وتحرن إلى الفاحشة من كبل الطرفٌن

لمة الطهارة والعفة  مع أن الممام ٌدفع عن ٌوسؾ كل شبهة وٌضعه فً -ٌوسؾ وزلٌخا
 ورعاٌة أسمى آٌات النبل والوفاء.

طار من العصمة اإللهٌة، والتزكٌة إفإن الهم المذكور فً هذه اآلٌة وضع فً 
فً  -علٌه السبلم  -الربانٌة. بحٌث ال ٌسع أي منصؾ إال أن ٌمؾ أمام مولؾ ٌوسؾ 

 إجبلل وإكبار وإعظام.
ً َوَكذَِلَن فمبل هذا الهم لال تعالى فً ٌوسؾ:  نَاهُ ُحْكماً َوِعْلما ٌْ ا بَلََػ أَشُدَّهُ آتَ }َولَمَّ

 .[ٕٕ]ٌوسؾ:نَْجِزي اْلُمْحِسِنٌَن{
وبعده ٌؤتً لوله تعالى: }َكذَِلَن ِلنَْصِرَؾ َعْنهُ السُّوَء َواْلفَْحَشاء إِنَّهُ ِمْن ِعَباِدَنا 

 .[ٕٗ]ٌوسؾ:اْلُمْخلَِصٌَن{

فتراء على نبً هللا وهً لوله تعالى: }َوَهمَّ بَِها{ أما العبارة التً نسجوا منها اال
أَى بُْرَهاَن َربِِّه{ والمعنى وهو  -لوال برهان ربه أن ٌوسؾ :فبعدها لوله: }لَْوال أَن رَّ

لفتن وولع فً الفحشة، وما دام إٌمانه هو الذي  -الٌمٌن واإلٌمان وشدة مرالبة هللا تعالى
ثواب الجزٌل، وذلن ما نطك به المرآن الكرٌم، فمن عصمه فإنه ٌستحك الثناء العاطر وال

 .(ٕ)أٌن لهإالء المفترٌن ما ٌنسجون وما ٌؤفكون؟؟
ونزاهة نفسه مع توفر دواعً الشهوة وتهٌإ أسباب  -علٌه السبلم-النبً ٌوسؾعفة بٌان  -ٖ

الجرٌمة، من تكرار الخلوة بامرأة العزٌز، ومزٌد الخلطة، ودعوتها إٌاه للفاحشة، 
عها فً بٌتها، وأخذها الحٌطة بإؼبلق األبواب، لمد كان ٌوسؾ من المخلصٌن وحٌاته م

هلل الواثمٌن به، فاستعاذ بربه والذ بجنابه، واستمبح أن ٌمابل جمٌل من أحسن مثواه 
بخٌانته فً عرضه، وذكر ما ٌصٌب الظالمٌن فً العوالب من الدمار والخسارة، وبذلن 

 .هر براءته على رءوس األشهادصرؾ هللا عنه السوء والفحشاء، وأظ
كلما حمك العبد اإلخبلص فً لوله ال اله إال هللا خرج من للبه تؤله ما ومن الفوابد: أنه  -ٗ

ٌهواه، وٌصرؾ عنه المعاصً والذنوب، كما لال تعالى: }َكذَِلَن ِلنَْصِرَؾ َعْنهُ السُّوَء 
ل صرؾ السوء والفحشاء عنه بؤنه من عباد هللا َواْلفَْحَشاَء ِإنَّهُ ِمْن ِعبَاِدنَا اْلُمْخلَِصٌَن{ فعل

 المخلصٌن.
ْت  الهم باألذى، كالضرب والمتل:فى المرآن إنما ٌمصد به « همّ »كلمة أن ومنها:  -٘ }َوَهمَّ

ٌَؤُْخذُوهُ{ ]ؼافر :  ٍة ِبَرسُوِلِهْم ِل وا بَِما لَْم ٌَنَالُوا{ ]التوبة : ولوله تعالى: ، [٘كُلُّ أُمَّ }َوَهمُّ
2ٗ] 
 المرآن

                                                             
 .ٕ٘ٔ/ٔ الفتاوى مجموع(ٔ)
 .ٕٖٔ-ٖٔٔ:اإلسبلمٌة العمابد تبسٌطانظر:  (ٕ)
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ًَ َراَوَدتِْنً َعْن نَْفِسً َوَشِهَد َشاِهٌد ِمْن أَْهِلَها ِإْن َكاَن لَِمٌُصهُ لُد  ِمْن لُبٍُل فََصَدلَْت َوهُوَ   }لَاَل ِه
 [ٕٙ({ ]ٌوسف : ِٕٙمَن اْلَكاِذبٌَِن )
 التفسٌر:

صه ُشكَّ لال ٌوسؾ: هً التً طلبت منً ذلن، فشهد صبً فً المهد ِمن أهلها فمال: إن كان لمٌ
 من األمام فصدلت فً اتِّهامها له، وهو من الكاذبٌن.

ًَ َراَوَدتْنًِ َعْن نَْفِسً{ ]ٌوسؾ : لوله تعالى:  لال ٌوسؾ: هً التً  ، أي:"[ٕٙ}لَاَل ِه
 .(ٔ)"طلبت منً ذلن

واشتد نحو الباب وألفٌا سٌدها جالسا عند الباب هو وابن عم المرأة فلما  لال السدي:" 
رأته لالت ما جزاء من أراد بؤهلن سوءا إال أن ٌسجن أو عذاب ألٌم إنه راودنً، عن نفسً، 
فدفعته عنً، فشممت لمٌصه فمال ٌوسؾ: ال بل هً راودتنً، عن نفسً فؤبٌت وفررت منها 

 .(ٕ)"ه علًفؤدركتنً فؤخذت بممٌصً فشمت
فشهد صبً فً المهد ِمن  ، أي:"[ٕٙ}َوَشِهَد َشاِهٌد ِمْن أَْهِلَها{ ]ٌوسؾ : لوله تعالى: 
 .(ٖ)"أهلها

 .(ٗ)"كان من خاصة الملن لال ابن عباس:" 
 الشاهد، اربعة ألوال:وفً هذا  

، (2)والحسن، (ٙ)، وأبو هرٌرة(٘)أحدها : أنه صبً أنطمه هللا تعالى فً مهده ، لاله ابن عباس
 .(ٓٔ)هبلل بن ٌساؾ، و(5)، والضحان(1)وسعٌد بن جبٌر

تكلم أربعة فً المهد وهم صؽار: ابن ماشطة بنت فرعون، وشاهد  لال ابن عباس:" 
 .(ٕٔ). ورواه مرفاعا(ٔٔ)"ٌوسؾ، وصاحب جرٌج، وعٌسى ابن مرٌم علٌه السبلم

تكلموا فً ٌعنً: ، عن أبً هرٌرة، لال: عٌسى، وصاحب ٌوسؾ، وصاحب جرٌج 

 .(ٖٔ)"المهد
 .(ٗٔ)الثانً : أنه خلك من خلك هللا تعالى لٌس بإنس وال جن، لاله مجاهد

 .(٘ٔ)"ؼرٌب لول"هذا : كثٌر ابن لال 
 .(2ٔ)، وعكرمة(ٙٔ)الثالث : أنه رجل حكٌم من أهلها، لاله لتادة

                                                             
 .1ٖٕالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .1ٕٕٔ/2(:صٕٓ٘ٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕ)
 .1ٖٕالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .5ٕٕٔ/2(:ص5ٓ٘ٔٔأخرجه ابن ابً حات) (ٗ)
 .1ٕٕٔ/2(:صٖٓ٘ٔٔ، وتفسٌر ابن ابً حاتم)ٗ٘/ٙٔ(:ص5ٓ55ٔانظر: تفسٌر الطبري) (٘)
 .ٗ٘/ٙٔ(:ص5ٓ55ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٙ)
 ذدره دون إسناد.1ٕٕٔ/2انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم: (2)
ذدره دون 1ٕٕٔ/2، وتفسٌر ابن أبً حاتم:٘٘-ٗ٘/ٙٔ(:ص5ٔٓ٘ٔ )-(5ٔٓٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (1)

 إسناد.
 ذدره دون إسناد.1ٕٕٔ/2، وتفسٌر ابن أبً حاتم:٘٘/ٙٔ(:ص5ٔٓ2ٔانظر: تفسٌر الطبري) (5)
 .٘٘/ٙٔ(:ص5ٔٓٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٓٔ)
 .ٗ٘/ٙٔ(:ص5ٓ55ٔأخرجه الطبري) (ٔٔ)
( والحاكم فً المستدرن ٖٓٔ/ٔورواه أحمد فً المسند ). ٘٘/ٙٔ(:ص5ٔٓ1ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕٔ)
 .( من طرٌك حماد بن سلمة به ، وصححه الحاكم ووافمه الذهب5ًٙٗ/ٕ)
 .ٗ٘/ٙٔ(:ص5ٔٓٓٔأخرجه الطبري) (ٖٔ)
 (،٘ٓ٘ٔٔ، وتفسٌر ابن أبً حاتم)5٘-1٘/ٙٔ(:ص5ٖٖٔٔ(، و)5ٖٕٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٗٔ)
 .5ٕٕٔ-1ٕٕٔ/2(:صٙٓ٘ٔٔو)
 .1ٖٗ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (٘ٔ)
 .5ٕٕٔ/2(:ص2ٓ٘ٔٔ، وتفسٌر ابن ابً حاتم)2٘/ٙٔ(:ص5ٕٔٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٙٔ)
 . حكاه دون ذكر السند.5ٕٕٔ/2، وتفسٌر ابن ابً حاتم:ٙ٘/ٙٔ(:ص5ٖٔٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (2ٔ)
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رجل حكٌم كان من أهلها، فمال: الممٌص ٌمضً بٌنكما، إن كان لمٌصه لد  لال لتادة:" 
 .(ٔ)"من لبل، فصدلت وهو من الكاذبٌن

 .(ٖ)"حكم حاكم. وروي عنه أٌضا: "(ٕ)ولال مجاهد:"كان رجبل:" 
 .(ٗ)"رجل ولال سعٌد بن جبٌر:" 
 .(٘)"رجل له رأي أشاَر برأٌه لال الحسن:" 
 .(2)"كان من خاّصة وفً رواٌة:" .(ٙ)"كان ذا لحٌة"لال:  ،عن ابن عباسوروي  
 .(1)"ابن عم كان لها حكٌما لال زٌد بن أسلم:" 

 .(5)"ابن عمها كان الشاهَد من أهلها لال السدي:"
إن الشاهد مشٌوا، رجل من أهل أطٌفٌر، كان ٌستعٌن برأٌه وٌسمع  لال ابن إسحاق:"

منه إال أنه لال: أشهد إن كان لمٌصه لد من لبل فصدلت وهو من الكاذبٌن، وذلن أن الرجل إنما 
ٌرٌد المرأة ممببل، وذلن أن الرجل ال ٌؤتً المرأة مدبرا، ولال: إنه ال ٌنبؽً أن ٌكون فً الحك 

 .(ٓٔ)"إال ذلن
 .(ٔٔ)"رجل له فهم وعلم الحسن:"ولال 

 ً  .(ٕٔ)الرابع : أنه عنى شهادة الممٌص الممدود ، لاله مجاهد أٌضا
والصواب من المول فً ذلن، لول من لال: كان صبًٌّا فً المهد = للخبر  لال الطبري:" 

فؤّما ، الذي ذكرناه عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص. أنه ذكر من تكلم فً المهد. فذكر أنَّ أحدهم صاحب ٌوسؾ
هد ما لاله مجاهد من أنه الممٌص الممدود، فما ال معنى له ؛ ألن هللا تعالى ذكره أخبر عن الشا

، وال ٌمال للممٌص هو من أهل {وشهد شاهد من أهلها}الذي شهد بذلن أنه من أهل المرأة فمال: 
 .(ٖٔ)"الرجل وال المرأة

 ، أي:"[ٕٙ}إِْن َكاَن لَِمٌُصهُ لُدَّ ِمْن لُبٍُل فََصَدلَْت َوهَُو ِمَن اْلَكاِذبٌَِن{ ]ٌوسؾ : لوله تعالى: 

 .(ٗٔ)"دلت فً اتِّهامها له، وهو من الكاذبٌنفمال: إن كان لمٌصه شُكَّ من األمام فص
أي: فً لولها إنه أرادها على  ،أي : من لدامه، }فََصَدلَْت{ ،لُدَّ ِمْن لُبٍُل{} لال ابن كثٌر:" 

 .(٘ٔ)"نفسها ألنه ٌكون لما دعاها وأبت علٌه دفعته فً صدره ، فمدت لمٌصه ، فٌصح ما لالت
آٌات: حٌن لد لمٌصه من دبر، وحٌن ألمً كان فً لمٌص ٌوسؾ ثبلث "عامر: لال  

على وجه أبٌه فارتد بصٌرا، وحٌن جاإ على لمٌصه بدم كذب، عرؾ أن الذبب لو أكله خرق 
 .(ٙٔ)"لمٌصه
 المرآن

اِدلٌَِن )  [4ٕ({ ]ٌوسف : 4ٕ}َوإِْن َكاَن لَِمٌُصهُ لُد  ِمْن ُدبٍُر فََكذَبَْت َوهَُو ِمَن الص 

                                                             
 .5ٕٕٔ/2(:صٕٔ٘ٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔ)
 .ٙ٘/ٙٔ(:ص5ٔٔ٘ٔأخرجه الطبري) (ٕ)
 .1٘/ٙٔ(:ص5ٕٔ5ٔأخرجه الطبري) (ٖ)
 .2٘/ٙٔ(:ص5ٔٔ1ٔأخرجه الطبري) (ٗ)
 .1٘/ٙٔ(:ص5ٕٔ2ٔأخرجه الطبري) (٘)
 .ٙ٘/ٙٔ(:ص5ٔٔٔٔأخرجه الطبري) (ٙ)
 .ٙ٘/ٙٔ(:ص5ٕٔٔٔأخرجه الطبري) (2)
 .5ٕٕٔ/2(:صٓٔ٘ٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (1)
 .2٘/ٙٔ(:ص5ٕٔٓٔأخرجه الطبري) (5)
 .ٖٕٓٔ-5ٕٕٔ/2(:صٖٔ٘ٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٓٔ)
 .5ٕٕٔ/2(:ص1ٓ٘ٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔٔ)
 1٘/ٙٔ(:ص:5ٖٔٔٔ(، و)5ٖٔٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕٔ)
 .5٘/ٙٔتفسٌر الطبري: (ٖٔ)
 .1ٖٕالتفسٌر المٌسر: (ٗٔ)
 .1ٖٖ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (٘ٔ)
 .5ٕٕٔ/2(:صٔٔ٘ٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٙٔ)
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  التفسٌر:
 شُكَّ من الخلؾ فكذبت فً لولها، وهو من الصادلٌن.وإن كان لمٌصه 

اِدلٌَِن{ ]ٌوسؾ : لوله تعالى:  ، [2ٕ}َوإِْن َكاَن لَِمٌُصهُ لُدَّ ِمْن ُدبٍُر فََكذَبَْت َوُهَو ِمَن الصَّ
 .(ٔ)"وإن كان ثوبه لد شُكَّ من الوراء فهً كاذبة وهو صادق أي:"

وذلن ٌكون كما ولع لما هرب منها ، وتطلبته أمسكت بممٌصه من  لال ابن كثٌر:" 
 .(ٕ)"ورابه لترّده إلٌها ، فمدت لمٌصه من ورابه

ألن األمر المنطمً أن ٌُشك الثوب من خلؾ إن كانت هً الطالبة له  لال الصابونً:" 
 .(ٖ)"وهو الهارب
وهذه إحدى اآلٌات الثبلث فً لمٌصه : إن كان لُدَّ من دبر فكان فٌه  لال الماوردي:" 

دلٌل على صدله ، وحٌن جاءوا على لمٌصه بدم كذب ، وحٌن ألمً على وجه أبٌه فارتّد 
 .(ٗ)بصٌراً"
لال ابن عمها: فً الممٌص تبٌان األمر انظروا إن كان لد من لبل فصدلت  لال السدي:" 

لمٌصه لد من دبر فكذبت وهو من الصادلٌن فلما أتى بالممٌص وجد  وهو من الكاذبٌن وإن كان
 .(٘)"لد لد من دبر
 المرآن

َدكُن  َعِظٌٌم ) ٌْ ٌِْدُكن  إِن  َك ا َرأَى لَِمٌَصهُ لُد  ِمْن ُدبٍُر لَاَل إِن هُ ِمْن َك  [4ٕ({ ]ٌوسف : 4ٕ}فَلَم 
 التفسٌر:

براءة ٌوسؾ، ولال لزوجته: إن هذا الكذب فلما رأى الزوج لمٌص ٌوسؾ شُكَّ من خلفه علم 
 ، إنَّ مكركن عظٌم.-أٌتها النساء-الذي اتهمِت به هذا الشاب هو ِمن جملة مكركن 

ا َرأَى لَِمٌَصهُ لُدَّ ِمْن ُدبٍُر{ ]ٌوسؾ : لوله تعالى:  فلما رأى زوجها أن  ، أي:"[1ٕ}فَلَمَّ

 .(ٙ)"الثوب لد شُكَّ من الوراء
 .(2)"أي : فلما تحمك زوجها صدَق ٌوسؾ وكذبها فٌما لذفته ورمته به ": كثٌر ابن لال 
إنه }فلما رأى أطٌفٌر لمٌصه لد من دبر عرؾ أنه من كٌدها لال:  لال دمحم بن إسحاق:" 

 .(1){"من كٌدكن إن كٌدكن عظٌم
{ ]ٌوسؾ : لوله تعالى:  ٌِْدكُنَّ لال لزوجته: إن هذا الكذب الذي  ، أي:"[1ٕ}لَاَل ِإنَّهُ ِمْن َك

 .(5)"-أٌتها النساء-اتهمِت به هذا الشاب هو ِمن جملة مكركن 
أي:إن هذا البهت واللَّطخ الذي لطخت عرض هذا الشاب به من جملة ":كثٌر ابن لال 
 .(ٓٔ)"كٌدكن 
ٌَْدكُنَّ َعِظٌٌم{ ]ٌوسؾ : لوله تعالى:   واحتٌالكنّ مكركنَّ معشر النسوة ، أي:"إن [1ٕ}إِنَّ َك

 .(ٔٔ)"للتخلص مما دبرتُنَّ شًٌء عظٌم
 وفً لابل ذلن لوالن : 

 .(ٕٔ)أحدهما : أنه الزوج ، لاله دمحم بن إسحاق

                                                             
 .ٖٗ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٔ)
 .1ٖٖ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)
 .ٖٗ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٖ)
 .1ٕ/ٖالنكت والعٌون: (ٗ)
 .ٖٕٓٔ/2(:صٗٔ٘ٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (٘)
 ٖٗ/ٕ.صفوة التفاسٌر: (ٙ)
 .1ٖٗ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (2)
 .ٖٕٓٔ/2(:ص٘ٔ٘ٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (1)
 .1ٖٕالتفسٌر المٌسر: (5)
 .1ٖٗ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٓٔ)
 .ٗٗ-ٖٗ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٔٔ)
 .ٖٕٓٔ/2(:ص٘ٔ٘ٔٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٕٔ)
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 .(ٔ)الثانً : أنه الشاهد ، حكاه علً بن عٌسى
إنه }لال:  ،فلما رأى أطٌفٌر لمٌصه لد من دبر عرؾ أنه من كٌدها لال دمحم بن إسحاق:" 

 .(ٕ){"عظٌممن كٌدكن إن كٌدكن 
 المرآن

 [3ٕ({ ]ٌوسف : 3ٕ}ٌُوسُُف أَْعِرْض َعْن َهذَا َواْستَْغِفِري ِلذَْنبِِن إِن ِن كُْنِت ِمَن اْلَخاِطئٌَِن )
 التفسٌر:
 -أٌتها المرأة-ٌا ٌوسؾ اترن ِذْكر ما كان منها فبل تذكره ألحد، واطلبً « : مصر»لال عزٌز 

 فً مراودة ٌوسؾ عن نفسه، وفً افترابن علٌه.المؽفرة لذنبن؛ إنن كنِت من اآلثمٌن 
ٌا « : مصر»لال عزٌز  ، أي:"[5ٕ}ٌُوسُُؾ أَْعِرْض َعْن َهذَا{ ]ٌوسؾ : لوله تعالى: 

 .(ٖ)"ٌوسؾ اترن ِذْكر ما كان منها فبل تذكره ألحد
وٌروى أنه كان للٌل  ...ٌا ٌوسؾ اكتم هذا األمر وال تذكره :معناه لال الزجاج:" 
 .(ٗ)"الؽٌرة
وهذا فٌما ذكر عن ابن عباس، خبٌر من هللا تعالى ذكره عن لٌِل الشاهد  لال الطبري:" 

ٌمول: أعرض عن ذكر ما كان منها إلٌن فٌما راودتن علٌه، فبل تذكره  ..أنه لال للمرأة ولٌوسؾ
 .(٘)"ألحد

ثم لال آمرا لٌوسؾ ، علٌه السبلم ، بكتمان ما ولع : ٌا } ٌُوسُُؾ  ":كثٌر ابن لال 
 .(ٙ)" أي : اضرب عن هذا األمر صفحا ، فبل تذكره ألحد ،أَْعِرْض َعْن َهذَا{

 .(2)": األمر والحدٌث{ٌوسؾ أعرض عن هذا"}عن لتادة، لوله:  
 .(1)"، لال: ال تذكره{ٌوسؾ أعرض عن هذا}عن ابن زٌد:"  
 :(5)، وجهان[5ٕ}ٌُوسُُؾ أَْعِرْض َعْن َهذَا{ ]ٌوسؾ : تعالى: لولهوفً  

 ، على وجه التسلٌة له فً ارتفاع اإلثم . (ٓٔ)أحدهما : أعرض عن هذا األمر، لاله لتادة
 ، على وجه التصدٌك له فً البراءة من الذنب .(ٔٔ)الثانً : أعرض عن هذا المول، لاله ابن زٌد

المؽفرة  -أٌتها المرأة-واطلبً  ، أي:"[5ِٕلذَْنبِِن{ ]ٌوسؾ : }َواْستَْؽِفِري لوله تعالى: 
 .(ٕٔ)"لذنبن
ٌمول المرأته ولد كان لٌن العرٌكة سهبل أو أنه عذرها؛ ألنها رأت ما ال  ":كثٌر ابن لال 

أي : الذي ولع منن من إرادة السوء بهذا الشاب ،  ،صبر لها عنه، فمال لها:} َواْستَْؽِفِري ِلذَْنبِِن{
 .(ٖٔ)"ثم لَْذفه بما هو بريء منه ، استؽفري من هذا الذي ولع منن

أنت زوجن، ٌمول: سلٌه أن ال ٌعالبن على ذنبن الذي  {واستؽفري}عن ابن زٌد:"  
 .(ٗٔ)"أذنبِت، وأن ٌصفح عنه فٌستره علٌن

 .(ٔ)"ٌمول: ال تعودن لذنبن {،من الخاطبٌنواستؽفري لذنبن إنن كنت :"}السدي  عن 

                                                             
 .5ٕ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٔ)
 .ٖٕٓٔ/2(:ص٘ٔ٘ٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕ)
 .1ٖٕالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .ٗٓ/!ٖمعانً المرآن: (ٗ)
 .ٓٙ/ٙٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .1ٖٗ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٙ)
 .ٖٕٓٔ/2(:صٙٔ٘ٔٔأخرجه ابن أبً حاتم) (2)
 .ٔٙ/ٙٔ(:ص5ٖٔٙٔأخرجه الطبري) (1)
 .5ٕ/ٖانظر: النكت والعٌون: (5)
 .ٖٕٓٔ/2(:صٙٔ٘ٔٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٓٔ)
 .ٖٕٓٔ/2(:ص2ٔ٘ٔٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٔٔ)
 .1ٖٕالتفسٌر المٌسر: (ٕٔ)
 .1ٖٗ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٖٔ)
 .ٔٙ/ٙٔ(:ص5ٖٔٙٔه الطبري)أخرج (ٗٔ)



ٕٕٔ 
 

إنن كنِت من اآلثمٌن فً  ، أي:"[5ٕ}ِإنَِّن كُْنِت ِمَن اْلَخاِطبٌَِن{ ]ٌوسؾ : لوله تعالى: 
 .(ٕ)"مراودة ٌوسؾ عن نفسه، وفً افترابن علٌه

 .(ٖ)"ٌمول: إنن كنت من المذنبٌن فً مراودة ٌوسؾ عن نفسه لال الطبري:" 
ٌعنً: من المذنبٌن ، ٌمال لمن لصد الذنب َخِطىَء ، ولمن لم ٌمصده  لال الماوردي:" 

 :(ٗ)أخطؤ ، وكذلن فً الصوب والصواب ، لال الشاعر
ًَّ َوإِنََّما أَْهَلْكُت َمال                لَعَْمُرَن إِنََّما َخَطبًِ َوَصْوِبً   ًَعلَ

 .(٘)لتؽلٌب المذكر على المإنث" ،«من الخاطبات»ولم ٌمل : {،من الخاطبٌن}ولال :
 :[5ٕ-ٕٙفوابد اآلٌات:]

 مشروعٌة الدفاع عن النفس ولو بما ٌسً إلى الخصم. -ٔ
 إكرام هللا تعالى ألولٌابه حٌث أنطك طفبل فً المهد فحكم ببراءة ٌوسؾ. -ٕ
 تمرٌر أن كٌد النساء عظٌم وهو كذلن. -ٖ
 الناس.استحباب الستر على المسًء وكراهٌة إشاعة الذنوب بٌن  -ٗ
 المرآن

َها فًِ }َولَاَل نِْسَوةٌ فًِ اْلَمِدٌنَِة اْمَرأَُت اْلعَِزٌِز تَُراِوُد فَتَاَها َعْن نَْفِسِه لَْد َشغَفََها ُحبًّا إِن ا لَنََرا
 [ٖٓ({ ]ٌوسف : َٖٓضاَلٍل ُمبٌٍِن )

 التفسٌر:
عزٌز: امرأة العزٌز ووصل الخبر إلى نسوة فً المدٌنة فتحدثن به، وللن منكرات على امرأة ال
، إنا -وهو ؼبلفه-تحاول ؼبلمها عن نفسه، وتدعوه إلى نفسها، ولد بلػ حبها له َشؽَاؾ للبها 

 لَنراها فً هذا الفعل لفً ضبلل واضح.
}َولَاَل نِْسَوةٌ فًِ اْلَمِدٌنَِة اْمَرأَُت اْلعَِزٌِز تَُراِوُد فَتَاَها َعْن نَْفِسِه{ ]ٌوسؾ : لوله تعالى: 

امرأة العزٌز تحاول ؼبلمها عن نفسه،  جماعة من النساء فً مدٌنة مصرلال  أي:"، [ٖٓ
 .(ٙ)"وتدعوه إلى نفسها

لول تعالى ذكره: وتحدث النساء بؤمر ٌوسؾ وأمر امرأة العزٌز فً  لال الطبري:" 
عبدها  {امرأة العزٌز تراود فتاها}مدٌنة مصر، وشاع من أمرهما فٌها ما كان، فلم ٌنكتم، وللن: 

 .(2){"عن نفسه}
ٌخبر تعالى أن خبر ٌوسؾ وامرأة العزٌز شاع فً المدٌنة ، وهً مصر  ":كثٌر ابن لال 

، حتى تحدث الناس به،} َولَاَل نِْسَوةٌ فًِ اْلَمِدٌنَِة{ مثل نساء األمراء والكبراء ، ٌنكرن على امرأة 
أي : تحاول ،{ العزٌز ، وهو الوزٌر، وٌعبن ذلن علٌها:} اْمَرأَةُ اْلعَِزٌِز تَُراِوُد فَتَاَها َعْن َنْفِسهِ 

 .(1)"نفسها ؼبلمها عن نفسه ، وتدعوه إلى
وشاع الحدٌث فً المرٌة، وتحدث النساء بؤمره وأمرها، وللن:  لال دمحم بن إسحاق:" 

 .(5)"، أي: عبدها{امرأة العزٌز تراود فتاها عن نفسه}

                                                                                                                                                                               
 .ٖٕٔٔ/2(:صٕٓ٘ٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔ)
 .1ٖٕالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .ٔٙ/ٙٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 عبٌدة ألبً المرآن مجاز ،ٓٗٔ: الشعراء فحول طبمات ،2ٗ: زٌد أبً نوادرالبٌت ألوس بن ؼلفاء، انظر:  (ٗ)
 الِحبالُ  َؼْلفاء بِابنِ  تَمَطَّعَ : ... ؼُْولٍ  ٌَْومَ  أَُماَمةُ  لالَتْ  أاَل: المرأته ٌمولها أبٌات من ،( صوب) اللسان ،ٕٔٗ: ٔ

 ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . وَصْوبً َخَطِبً إنَّما ذَِرٌنً
 اْبتِذَالُ  الؽَْزوِ  َعنِ  َوأْلَهانًِ...  ماِلً لَلَّ  أَُماَمة تََرنًِ فَإِنْ 
ًَ ...  النََّشاَوى النَّفَرِ  َمعَ  أْلُهو فَمَدْ   .والِخبللُ  الُمَواَصلُ  النََّسبُ  ِل
 .ٕٙ-ٔٙ/ٙٔ. وانظر: تفسٌر الطبري:5ٕ/ٖالنكت والعٌون (٘)
 .1ٖٕ، والتفسٌر المٌسر:ٗٗ/ٕانظر: صفوة التفاسٌر: (ٙ)
 .ٕٙ/ٙٔتفسٌر الطبري: (2)
 .1ٖ٘-1ٖٗ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (1)
 .ٕٙ/ٙٔ(:ص5ٖٔ2ٔأخرجه الطبري) (5)



ٕٕٕ 
 

 .(ٔ)للن ذلن ذماً لها وطعناً فٌها وتحمٌماً لبراءة ٌوسؾ وإنكاراً لذنبه" لال المارودي:" 
 :(ٕ)، مؤخوذ من عزته، ومنه لول أبى داإدفً كبلم العرب : الملن«العزٌز»و

 (ٖ) َعِزٌٍز ٌَْوَم َطل عندُجِلَبت                    ُدّرةٌ َؼاَص علٌها تَاِجٌر 
ولد لال رسول هللا صلى هللا  -الؽبلم، وعرفه فً المملون« : الفتى» لال أبو حٌان:" 

، ولكنه لد ٌمال فً ؼٌر (ٗ)«ال ٌمل أحدكم عبدي وأمتً، ولٌمل فتاي وفتاتً»علٌه وسلم: 
فً اللؽة الشاب، ولكن لما « الفتى»[ وأصل ٓٙ]الكهؾ:  {إِْذ لاَل ُموسى ِلفَتاهُ } :المملون، ومنه

 .(٘)"استعٌر لهم اسم الفتى كان جل الخدمة شبابا
 .(ٙ)"بلػ حبُّه َشؽَاؾ للبهالد  ، أي:"[ٖٓ}لَْد َشؽَفََها ُحبًّا{ ]ٌوسؾ : لوله تعالى: 
 .(2)"ٌمول: َعلَّمها حبًّا لال ابن عباس:" 
 .(1)"دخل حبه تحت الشَّؽاؾ لال عكرمة:" 
 .(5)"دخل حبه فً َشؽافها لال مجاهد:" 
 .(ٓٔ)"، المجنون«المشعوؾ»المحب، و«: المشؽوؾ"» لال الشعبً:: 
 .(ٔٔ)"لد بطنَها حبًّا لال الحسن:" 
، لال أحدهما: لد بََطنَها حبًّا. ولال اآلخر: لد {لد شؽفها حبًّا"}عن أبً رجاء والحسن: و 
 .(ٕٔ)"َصَدلها حبًّا
 .(ٖٔ)"استبطنها حبها إٌاه لال لتادة:" 
هلكت علٌه حبًّا،  . وفً رواٌة:"(ٗٔ)"هو الحب البلزق بالملب لال الضحان:" 

 .(٘ٔ)"و"الشَّؽَاؾ": َشؽَاؾ الملب
ٌمول لد وصل حبُّ ٌوسؾ إلى َشؽَاؾ للبها فدخل تحته، حتى ؼلب على  لال الطبري:" 
 .(ٙٔ)"للبها

 .(2ٔ)"أي لد : وصل حبه إلى شؽاؾ للبها. وهو ؼبلفه ":كثٌر ابن لال 
 خمسة ألوال : ،«شؽاؾ الملب»وفً 

 .(ٔ)أحدها : أنه حجاب الملب، لاله ابن عباس

                                                             
 .ٖٓ/ٖالنكت والعٌون: (ٔ)
: انظر. جاهلً شاعر حنظلة،: ولٌل جوٌرٌة،: ولٌل الحجاج، بن جارٌة داود ًبأل :ولٌل ،دإادالبٌت ألبً   (ٕ)
 .ٓٗٔ ص" والشعراء الشعر"و ،5ٓ٘/ 5" األدب خزانة"

ً  إلٌه ونسب دإاد، أبً إلى 12/ٕٔفً التفسٌر البسٌط: الواحدي ونسبه الرمل من والبٌت / ٕٔ الطبري فً أٌضا
 عند جلبت: )فٌها، أ 21/ 2 الثعلبًفً تفسٌر و، «ُجِلبَت ٌَْوَم َعِزٌز» ورواٌة البٌت فً تلن المصادر: ،51ٔ
 .ٖٓ٘/ ٘" البٌان مجمع"و ،ٖٓ/ ٖ" والعٌون النكت" وفً...(  عزٌز

 .ٖٓ/ٖ، والنكت والعٌون:ٕٙ/ٙٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٖ)
 .(5ٕٕٗ، رلم 2ٙ٘ٔ/ٗ( ، ومسلم )ٕٗٔٗ، رلم 5ٓٔ/ٕ، والبخارى )( 1ٔ1ٕ، رلم ٖٙٔ/ٕأخرجه أحمد )(ٗ)

ٕٕٗ5). 
 .2ٖٕ/ٖالبحر المحٌط: (٘)
 .ٗٗ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٙ)
 .ٗٙ/ٙٔ(:ص5ٖٔٗٔأخرجه الطبري) (2)
 .ٖٙ/ٙٔ(:ص5ٖٔ1ٔأخرجه الطبري) (1)
 .ٖٙ/ٙٔ(:ص5ٖٔ5ٔأخرجه الطبري) (5)
 .ٗٙ/ٙٔ(:ص5ٔٗ٘ٔأخرجه الطبري) (ٓٔ)
 .ٗٙ/ٙٔ(:ص5ٔٗ2ٔأخرجه الطبري) (ٔٔ)
 .ٗٙ/ٙٔ(:ص5ٔٗٙٔأخرجه الطبري) (ٕٔ)
 .٘ٙ/ٙٔ(:ص5ٕٔ٘ٔأخرجه الطبري) (ٖٔ)
 .٘ٙ/ٙٔ(:ص5ٔ٘٘ٔأخرجه الطبري) (ٗٔ)
 .٘ٙ/ٙٔ(:ص5ٔ٘ٙٔأخرجه الطبري) (٘ٔ)
 .ٖٙ/ٙٔتفسٌر الطبري: (ٙٔ)
 .1ٖ٘/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (2ٔ)



ٕٕٖ 
 

الثانً : أنه ؼبلؾ الملب وهو جلدة رلٌمة بٌضاء تكون على الملب وربما سمٌت لباس الملب ، 
 .(ٖ)، وسفٌان(ٕ)لاله السدي

 . (ٗ)الثالث : أنه باطن الملب ، لاله الحسن
 . (٘)ولٌل: "هو حبة الملب"
 .(ٙ)وسط الملب" ولال أبو علً الفارسً:"

 .(2)الرابع : أنه ما ٌكون فً الجوؾ ، لاله األصمعً
 .(1)الخامس : هو الذعر والفزع الحادث عن شدة الحب، لاله إبراهٌم

حجابه وؼبلفه الذي هو فٌه، وإٌاه عنى النابؽة الذبٌانً «: َشَؽاؾ الملب» لال الطبري:" 
 :(5)بموله

 (ٓٔ)"ُدُخوَل َشؽَاٍؾ تَْبتَِؽٌِه األَصابِع               ٌل َولَْد َحاَل َهمٌّ ُدوَن ذَِلَن َداخِ 
َشؽَفَها معناه: بلػ حتى صار من للبها موضع الشؽاؾ، وهو على أكثر  لال أبو حٌان:" 

 .(ٔٔ)" المول ؼبلؾ من أؼشٌة الملب
ً »ولد لرىء فً الشواذ عن ابن محٌصن: بالعٌن ؼٌر معجمة، واختلؾ ، «لد شعفها حبا

 :(ٕٔ)بٌنهما على لولٌنفً الفرق 
بالؽٌن معجمة هو الجنون، وبالعٌن ؼٌر معجمة هو الحب، لاله  «الشؽؾ»أحدهما : أن 

 .(ٖٔ)الشعبً
، (ٗٔ)باإلعجام: الحب الماتل ، والشعؾ بؽٌر إعجام دونه، لاله ابن عباس «الشؽؾ»والثانً : أن 
 :(٘ٔ)ولال أبو ذإٌب

 أصاب شؽاَؾ الملب والملُب ٌشؽؾ فبل وْجَد إال ُدون وْجٍد وَجدته            
إنا لنعتمد أنها فً ضبلل  ، أي:"[ٖٓ}إِنَّا َلنََراَها فًِ َضبَلٍل ُمبٌٍِن{ ]ٌوسؾ : لوله تعالى: 

 .(ٙٔ)"عن طرٌك الرشد واضح بسبب حبها إٌّاه
للن: إنا لنرى امرأة العزٌز فً مراودتها فتاها عن نفسه، وؼلبة حبه  لال الطبري:" 

، لمن تؤمله وعلمه أنه ضبلل، وخطؤ {مبٌن}علٌها، لفً خطؤ من الفعل، وَجْور عن لصد السبٌل 

                                                                                                                                                                               
 .ٖٕٔٔ/2(:صٖٕ٘ٔٔانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٔ)
 . ٙٙ-٘ٙ/ٙٔ(:ص5ٔ٘2ٔالطبري)انظر: تفسٌر (ٕ)
 .ٕٖٕٔ-ٖٕٔٔ/2(:ص1ٕ٘ٔٔانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٖ)
 .2٘ٗ، والمفردات فً ؼرٌب المرآن لؤلصفهانً:ٖٓ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٗ)
 .ٖٓ/ٖالنكت والعٌون: (٘)
 .2٘ٗالمفردات فً ؼرٌب المرآن لؤلصفهانً:(ٙ)
 .ٖٓ/ٖانظر: النكت والعٌون: (2)
 .2ٙ/ٙٔ(:ص5ٕٔٙٔر الطبري)انظر: تفسٌ (1)
 : ولبله رواٌته، فً اختبلؾ مع وؼٌرهما، ،1ٖٓ: ٔ عبٌدة ألبً المرآن مجاز ،1ٖ: دٌوانه(5)

َبا َعلَى الَمِشٌبَ  َعاتَْبتُ  ِحٌنَ  َعلَى ا: َولُْلتُ ...  الّصِ ٌْبُ  تَْصحُ  أَلَمَّ  ؟ َواِزعُ  والشَّ
" الشؽاؾ" من ٌجعلونه واللؽوٌون بالفتح،" الشؽاؾ" من الطبري وجعله. األطباء أصابع ٌعنً" األصابع"و
 أجود وهذا. صاحبه لتل بالطحال اتصل وإذا. األٌمن الشك من الشراسٌؾ تحت ٌؤخذ داء وهو ،"الشٌن بضم)

 .الكبلمٌٌن
 .ٖٙ/ٙٔتفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .2ٖٕ/ٖالبحر المحٌط: (ٔٔ)
 .ٖٔ-ٖٓ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٕٔ)
 .ٗٙ/ٙٔ(:ص5ٔٗ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖٔ)
 .ٖٕٔٔ/2(:صٖٕ٘ٔٔانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٗٔ)
 ، .ٕ٘/ٖ، وتفسٌر السمعانً: ٖٔ/ٖانظر: النكت والعٌون: (٘ٔ)
 .ٗٗ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٙٔ)



ٕٕٗ 
 

ؼٌر صواب وال سداد. وإنما كان لٌلهّن ما للن من ذلن، وتحدُّثهن بما تحدَّثن به من شؤنها وشؤن 
 .(ٔ)"، فٌما ذكر، لترٌَُهنَّ ٌوسؾٌوسؾ، مكًرا منهن

سمعت أبً ٌمول لال رجل لٌوسؾ ٌعنً: النبً "عبد الصمد بن دمحم العباد انً، لال:  
ملسو هيلع هللا ىلص: إنً أحبن فمال له ٌوسؾ: ال أرٌد أن ٌحبنً أحد ؼٌر هللا، من حب أبً ألمٌت فً الجب، 

 .(ٕ)"ومن حب امرأة العزٌز ألمٌت فً السجن
 الفوابد:
 بٌان طبٌعة اإلنسان فً حب اإلطبلع وتتبع األخبار. -ٔ
مد ٌجوز أن ٌدعى البشر ببعض هذه فسمى بعض خلمه عزٌزاً، ومن الفوابد: أنه  -ٕ

 {.اْمَرأَُت اْلعَِزٌزِ ، كما فً لوله تعالى:}«العزٌز»كتسمٌة الملن بـاألسماء 
، إذ «عبد» بالعربٌة تعنً« فتىال»أن االستعمال اللؽوي لكلمة ومنها:  -ٖ

ى  .(ٖ)وفتاة فتًى :واألمةُ  العبدُ  ٌُسمَّ
 
 

 المرآن
ً َوآتَْت كُل  َواِحَدٍة ِمْنُهن  ِسكِّ  ٌِْهن  َوأَْعتََدْت لَُهن  ُمت َكؤ ا َسِمعَْت بَِمْكِرِهن  أَْرَسلَْت إِلَ ٌنًا َولَالَِت }فَلَم 

ٌْنَهُ أَْكبَْرنَهُ  ا َرأَ ٌِْهن  فَلَم  ِ َما َهذَا بََشًرا إِْن َهذَا إاِل  َمَلٌن اْخُرْج َعلَ ٌِْدٌَُهن  َولُْلَن َحاَش َّلِل  ْعَن أَ َولَط 
 [ٖٔ({ ]ٌوسف : َٖٔكِرٌٌم )
 التفسٌر:

ها، أرسلت إلٌهن تدعوهن لزٌارتها،  ٌْبتهن إٌاها واحتٌالهن فً ذّمِ فلما سمعت امرأة العزٌز بِؽ
وما ٌؤكلنه من الطعام، وأعطت كل واحدة منهن سكًٌنا وهٌَّؤت لهن ما ٌتكبن علٌه من الوسابد، 

عن الطعام، ثم لالت لٌوسؾ: اخرج علٌهن، فلما رأٌنه أعظمنه وأجللنه، وأَخذَهن حسنه  لٌُمَّطِ
عن الطعام من فرط الدهشة والذهول، وللن متعجبات: معاذ  وجماله، فجرحن أٌدٌهن وهن ٌُمَّطِ

 ؼٌر معهود فً البشر، ما هو إال َملَن كرٌم من المبلبكة. هللا، ما هذا من جنس البشر؛ ألن جماله
{ ]ٌوسؾ : لوله تعالى:  ا َسِمَعْت بَِمْكِرِهنَّ فلما سمعت امرأة العزٌز  ، أي:"[ٖٔ}فَلَمَّ

ها ٌْبتهن إٌاها واحتٌالهن فً ذّمِ  .(ٗ)"بِؽ
 .(٘)"بحدٌثهن :أي {،فلما سمعت بمكرهن"}لتادة، لوله: عن  
 .(ٙ)"، ٌمول: بمولهن{سمعت بمكرهنفلما "}عن السدي:  
لما أظهر النساء ذلن، من لولهن: تراود عبدها! مكًرا بها لترٌهن  لال ابن إسحاق:" 

فلما سمعت بمكرهن  أرسلت إلٌهن وأعتدت لهن }ٌوسؾ، وكان ٌوصؾ لهن بُحسنه وجماله؛ 
 .(2){"متكؤ

{ ]ٌوسؾ : لوله تعالى:  ٌِْهنَّ  .(1)"لت إلٌهن تدعوهن لزٌارتهاأرس ، أي:"[ٖٔ}أَْرَسَلْت إِلَ
، ٌمول: أرسلت إلى النسوة البلتً تحدثن بشؤنها وشؤن {أرسلت إلٌهن "} :لتادةعن  
 .(5)"ٌوسؾ

                                                             
 .1ٙ/ٙٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .ٕٖٕٔ/2(:صٖٓ٘ٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕ)
 انظر: اللسان، مادة "فتا". (ٖ)
 .5ٖٕالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .5ٙ/ٙٔ(:ص5ٔٙٙٔأخرجه الطبري) (٘)
 .5ٙ/ٙٔ(:ص5ٔٙٗٔأخرجه الطبري) (ٙ)
 .5ٙ/ٙٔ(:ص5ٔٙ٘ٔأخرجه الطبري) (2)
 .5ٖٕالتفسٌر المٌسر: (1)
 .5ٙ/ٙٔ(:ص5ٔٙٙٔأخرجه الطبري) (5)
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هٌؤت لهنَّ ما ٌتكبن علٌه من  ، أي:"[ٖٔ}َوأَْعتََدْت لَُهنَّ ُمتََّكؤً{ ]ٌوسؾ : لوله تعالى: 
 .(ٔ)"الفرش والوسابد

 .(ٕ)"وهٌؤت لهن متكبا لال ابن عباس:" 
 .(ٖ)"ٌعنً: مجلًسا للطعام، وما ٌتكبن علٌه من النمارق والَوسابد لال الطبري:" 

 ثبلثة ألوال : «الُمتَْكؤ»وفً 
 .(ٗ)أحدها : أنه المجلس، لاله ابن عباس

 .(٘)"، وٌمول: هو المجلس والطعام«ُمتََّكآءً »"عن الحسن أنه كان ٌمرأ: و 
وآتت كل واحدة منهن سكٌنا  ،ٌتكٌن علٌه {وأعتدت لهن متكؤ"}السدي، لوله: وعن  

 .(ٙ)"وأترنجا ٌؤكلنه
 ، والسدي .(2)والثانً : أنه النمارق والوسابد ٌتكؤ علٌها ، لاله أبو عبٌدة

حكى أبو عبٌد الماسم بن سبلم لول أبً عبٌدة، ثم لال: والفمهاء أعلم  لال الطبري:" 
بالتؤوٌل منه. ثم لال: ولعله بعُض ما ذهب من كبلم العرب، فإّن الكسابً كان ٌمول: لد ذهب من 

والمول فً أن الفمهاء أعلم بالتؤوٌل من أبً عبٌدة، كما ، كبلم العرب شًء كثٌر انمرض أهله
ن فٌه، ؼٌر أن أبا عبٌدة لم ٌُْبعد من الصواب فً هذا المول، بل المول كما لال أبو عبٌد ال ش

لال: ِمن أن َمن لال للمتكؤ: هو األترج، إنما بٌَّن المعدَّ فً المجلس الذي فٌه المتكؤ، والذي من 
ٌن أجله أعطٌن السكاكٌن، ألن السكاكٌن معلوٌم أنها ال تعدُّ للمتكؤ إال لتخرٌمه! ولم ٌعطٌن السكاك

 .(1)"لذلن
فً -، ولتادة(ٕٔ)، ومجاهد(ٔٔ)، وعكرمة(ٓٔ)، وسعٌد بن جبٌر(5)الثالث : أنه الطعام، لاله الحسن

، ودمحم بن (ٙٔ)، وابن زٌد(٘ٔ)-فً إحدى الرواٌات-، والسدي(ٗٔ)، وعطٌة(ٖٔ)-إحدى الرواٌات
من . وهو مؤخوذ من لول العرب: اتكؤنا عند فبلن، أي: طعمنا عنده ، وأصله أن (2ٔ)إسحاق

 دعً إلى طعام أُعد له متكؤ فسمً الطعام بذلن متكؤ على االستعارة . 
 فعلى هذا، أّي الطعام هو ؟ فٌه أربعة ألوال:

ماورد ، لاله الضحان  .(1ٔ)أحدها : أنه الزُّ
، (ٕ)، وأبو عبدهللا الشمري(ٔ)، والسدي(ٕٓ)، والضحان(5ٔ)الثانً : أنه األترج، لاله ابن عباس

 لرأها مخففة ؼٌر مهموزة.وهو وتؤوٌل من 

                                                             
 .ٗٗ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٔ)
 .ٕٖٕٔ/2(:صٖٖ٘ٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕ)
 .5ٙ/ٙٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .2ٓ/ٙٔ(:ص5ٔٙ5ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٗ)
 .2ٓ/ٙٔ(:ص5ٔ2ٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (٘)
 .ٖٕٗٔ/2(:صٗٗ٘ٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٙ)
 .5ٖٓ /ٔ :المرآن مجاز :انظر(2)
 .2ٔ/ٙٔتفسٌر الطبري: (1)
 .2ٕ/ٙٔ(:ص5ٔ22ٔانظر: تفسٌر الطبري) (5)
 .2ٕ/ٙٔ(:ص5ٔ25ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٓٔ)
 .2ٖ/ٙٔ(:ص5ٔ5ٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٔٔ)
 .2ٕ/ٙٔ(:ص5ٔ1ٕٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕٔ)
 .2ٖ/ٙٔ(:ص5ٔ15ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖٔ)
 .2ٕ/ٙٔ(:ص5ٔ2ٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٗٔ)
 . حكاه دون ذكر االسناد.ٕٖٕٔ/2انظر: تفسٌر ابن ابً حاتم: (٘ٔ)
 .2ٗ/ٙٔ(:ص5ٔ5٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٙٔ)
 .2ٖ/ٙٔ(:ص5ٔ5ٖٔانظر: تفسٌر الطبري) (2ٔ)
 .ٖٖٕٔ/2(:صٔٗ٘ٔٔ(، و)ٓٗ٘ٔٔ، وتفسٌر ابن ابً حاتم)2ٓ/ٙٔ(:ص5ٔ2ٕٔانظر: تفسٌر الطبري) (1ٔ)
 .2ٔ/ٙٔ(:ص5ٔ2ٗٔ(، و)5ٔ2ٖٔانظر: تفسٌر الطبري) (5ٔ)
 .ٕٖٕٔ/2(:صٖٙ٘ٔٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٕٓ)
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عبد هللا الشمري، لال: متكؤ بكبلم الحبش ٌسمون الترنج  لال أبو عبدهللا الشمري:" 
 .(ٖ)"متكبا

وأعطتهن تُرنًجا وعسبل فكن ٌحززن الترنج بالسكٌن، وٌؤكلن ولال ابن زٌد:"
 .(ٗ)"بالعسل
 :(٘)فً كبلمهم األترج ، لال الشاعر «المتْن»و

 وترى الُمتَْن بٌننا ُمْستعارا            نَْشَرُب اإِلثَم بالصُّواعِ ِجهاراً 
مخففة، وٌمول: هو  ،«ُمتًْكا»حدثت عن ابن عباس أنه كان ٌمرإها:"عن عوؾ، لال:  
 .(ٙ)"األتُرجّ 
ً »من لرأ:"عبد هللا بن ٌزٌد: لال   ً »طعاًما. ومن لرأ  :، خفٌفة، ٌعنً«ُمتَْكؤ ، ٌعنً «ُمتََّكؤ
 .(2)"المتكؤ

 . (5)، والضحان(1)الثالث : أنه كل ما ٌجز بالسكٌن. وهو لول عكرمة
 .(ٓٔ)لال الماوردي:"ألنه فً الؽالب ٌإكل على متكؤ"

 .(ٕٔ)، ولتادة(ٔٔ)الرابع : أنه كل الطعام والشراب على عمومه ، وهو لول سعٌد بن جبٌر
ٌنًا{ ]ٌوسؾ : لوله تعالى:  وأعطت كل واحدة  ، أي:"[ٖٔ}َوآتَْت ُكلَّ َواِحَدةٍ ِمْنُهنَّ ِسّكِ

عن الطعام  .(ٖٔ)"منهن سكٌنًا لٌُمَّطِ
كانت سنتهم إذا وضعوا المابدة أعطً كل إنسان منهم سكٌنا ٌؤكل  لال ابن عباس:" 
 .(ٗٔ)"بها

{ ]ٌوسؾ : لوله تعالى:  ٌِْهنَّ لالت لٌوسؾ: اخرج  أي:"، [ٖٔ}َولَالَِت اْخُرْج َعلَ
 .(٘ٔ)"علٌهن
، فخرج {اخرج علٌهن}ٌمول تعالى ذكره: ولالت امرأة العزٌز لٌوسؾ:  لال الطبري:" 

  .(ٙٔ)"علٌهن ٌوسؾ
وأعتدت لهن "}أشٌاخه، لال:أخرج ابن ابً حاتم بسنده عن درٌد بن مجاشع عن بعض  

لالت للمٌم: أدخله علٌهن وألبسه ثٌابا بٌضاء، فإن الجمٌل  {،متكؤ وآتت كل واحدة منهن سكٌنا
أحسن ما ٌكون فً البٌاض، لال فؤدخله علٌهن، وهن ٌحززن ما فً أٌدٌهن، فلما رأٌنه حززن 
أٌدٌهن، وهن ال ٌشعرن من النظر إلٌه فنظرن إلٌه ممببل، ثم أومؤت إلٌه أن ارجع فنظرن إلٌه 

، ال ٌشعرن بالوجع من نظرهن إلٌه فلما خرج نظرن إلى مدبرا، وهن ٌحززن أٌدٌهن بالسكاكٌن

                                                                                                                                                                               
 .2ٗ/ٙٔ(:ص5ٔ52ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٔ)
 .ٕٖٕٔ/2(:صٖ٘٘ٔٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٕ)
 .ٕٖٕٔ/2(:صٖ٘٘ٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٖ)
 .2ٗ/ٙٔ(:ص5ٕٓٓٔأخرجه الطبري) (ٗ)
 .(أثم) العروس وتاج ،(ٔٙٔ/ ٘ٔ) اللؽة وتهذٌب ،(ٙ/ ٕٔ) ص(: أثم) العرب لسانالبٌت ؼٌر منسوب فً  (٘)

 .األترج: والمتن
 .2ٕ-2ٔ/ٙٔ(:ص5ٔ2٘ٔأخرجه الطبري) (ٙ)
 .2ٓ/ٙٔ(:ص5ٔ2ٔٔأخرجه الطبري) (2)
 .ٕٖٕٔ/2(:صٕٗ٘ٔٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (1)
 .2ٗ/ٙٔ(:ص5ٔ5ٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (5)
 .ٕٖ/ٖالنكت والعٌون: (ٓٔ)
 .2ٕ/ٙٔ(:ص5ٔ25ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٔٔ)
 .2ٖ/ٙٔ(:ص5ٔ15ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕٔ)
 .5ٖٕالتفسٌر المٌسر: (ٖٔ)
 .ٖٕٗٔ/2(:صٙٗ٘ٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٗٔ)
 .5ٖٕالتفسٌر المٌسر: (٘ٔ)
 .2٘/ٙٔتفسٌر الطبري: (ٙٔ)
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أٌدٌهن، وجاء الوجع فجعلن ٌولولن، ولالت لهن: أنتن من ساعة واحدة هكذا صنعتن فكٌؾ 
 .(ٔ){"للن حاش هلل ما هذا بشرا إن هذا إال ملن كرٌم}أصنع أنا؟ 
ٌْنَهُ أَْكَبْرنَهُ{ ]ٌوسؾ : لوله تعالى:  ا َرأَ  .(ٕ)"فلما رأٌنه أعظمنه وأجللنه ، أي:"[ٖٔ}فَلَمَّ
 .(ٖ)"ٌمول جل ثناإه: فلما رأٌن ٌوسؾ أعظمنه وأجلْلنه لال الطبري:" 
ٌْنَهُ أَْكبَْرنَهُ{ ]ٌوسؾ : لوله تعالى:وفً   ا َرأَ  ، ثبلثة الوال:[ٖٔ}فَلَمَّ

 .(1)وابن زٌد (2)، والسدي(ٙ)، ولتادة(٘)، ومجاهد(ٗ)أحدها : معناه أعظمنه ، لاله ابن عباس
 .(5)الثانً : معناه وجدن شؤنه فً الحسن والجمال كبٌراً ، حكاه الماوردي عن ابن بحر

الثالث : معناه : حضن عند رإٌته ، وهو لول رواه عبد الصمد بن علً الهاشمً عن أبٌه عن 
 .(ٓٔ)جده عبد هللا بن عباس

لال  ولٌل : إن المرأة إذا جزعت أو خافت حاضت ، ولد ٌسمى الحٌض إكباراً ،
 :(ٔٔ)الشاعر

 نَؤْتًِ النَِّساَء ِإذَا أَْكبَْرَن إِْكبَاَرا              نَؤْتًِ النَِّساَء َعلَى أَْطَهاِرِهنَّ َوال 
، من ذكر ٌوسؾ، وال شن أن من المحال أن {أكبرنه}فالهاء التً فً لال الطبري:"

فخلٌٌك أن ٌكون كان  ٌحضَن ٌوسؾ. ولكن الخبر، إن كان صحًٌحا عن ابن عباس على ما روي،
معناه فً ذلن أنهن حضن ِلَما أكبرن من حسن ٌوسؾ وجماله فً أنفسهن، ووجدن ما ٌجد 

 .(ٕٔ)"النساء من مثل ذلن
{ ]ٌوسؾ : لوله تعالى:  ٌِْدٌَُهنَّ عن الطعام  ، أي:"[ٖٔ}َولَطَّْعَن أَ فجرحن أٌدٌهن وهن ٌُمَّطِ

 .(ٖٔ)"من فرط الدهشة والذهول
 :(ٗٔ)وجهانوفً لطع أٌدٌهن 

 .(ٙٔ)، ولتادة(٘ٔ)أحدهما : أنهن لطعن أٌدٌهن حتى بانت. لاله مجاهد

الثانً : أنهن جرحن أٌدٌهن حتى دمٌت، من لولهم لطع فبلن ٌده إذا جرحها. وهذا لول ابن 
 .(ٗ)، وابن إسحاق(ٖ)، وابن زٌد(ٕ)، والسدي(ٔ)، ولتادة(1ٔ)، ومجاهد(2ٔ)عباس

                                                             
 .ٖٕ٘ٔ-ٖٕٗٔ/2(:صٓ٘٘ٔٔتفسٌر ابن ابً حاتم) (ٔ)
 .5ٖٕالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .2٘/ٙٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .2ٙ/ٙٔ(:ص5ٕٓ5ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٗ)
 .2٘/ٙٔ(:ص5ٕٖٓٔ)-(5ٕٓٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (٘)
 .2ٙ/ٙٔ(:ص5ٕٓٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٙ)
 .2ٙ/ٙٔ(:ص5ٕٓ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (2)
 .2ٙ/ٙٔ(:ص5ٕٓ2ٔانظر: تفسٌر الطبري) (1)
 .ٕٖ/ٖانظر: النكت والعٌون: (5)
 .2ٙ/ٙٔ(:ص5ٕٓ1ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٓٔ)
 اللسان، "كبر". (ٔٔ)
: لال زوجة؟ ألن طٌا، أخا ٌا: فملت طٌا من رجبل سؤلت:" لال أنه الهٌثم أبً عن األزهري، منصور أبو ذكرو
 أكبرت؟ ما: للت=  كبرت: أو=  أكبرت لد: لال سنها؟ ما: للت. لً عم ابنة فً وعدت ولد تزوجت، ما وهللا ال
 أن وذلن. حسن مخرج فلها الحٌض، بمعنى اللؽة فً اللفظة هذه صحت وإن:" األزهري: لال". حاضت: لال
 حد فً فدخلت حاضت: أي أكبرت،: لها فمٌل الكبر، حد إلى الصؽر حد من خرجت فمد تحٌض ما أول المرأة
 .والنهً األمر علٌها الموجب الكبر
 .22/ٙٔتفسٌر الطبري: (ٕٔ)
 .5ٖٕالتفسٌر المٌسر: (ٖٔ)
 .ٖٖ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٗٔ)
 .25/ٙٔ(:ص5ٕٕٕٔانظر: تفسٌر الطبري) (٘ٔ)
 .25/ٙٔ(:ص5ٕٕٖٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٙٔ)
 .21/ٙٔ(:ص5ٕٔ5ٔانظر: تفسٌر الطبري) (2ٔ)
 .21-22/ٙٔ(:ص5ٕٔٗٔ )-(5ٕٕٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (1ٔ)
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 . (٘)"جعلن ٌمطعن أٌدٌهن وهن ٌحسبن أنهن ٌمطعن األترج لال ابن عباس:" 
كانت فً أٌدٌهن سكاكٌن مع األترج، فمطعن أٌدٌهّن، وسالت الدماء، فملن:  لال السدي:" 

 .(ٙ)"نحن نلومن على حّب هذا الرجل، ونحن لد لطعنا أٌدٌنا وسالت الدماء!
، وال ٌحسبن إال أنهن ٌحززن لال ابن زٌد: جعلن ٌحززن أٌدٌهن بالسكٌن لال ابن زٌد:" 

 .(2)" الترنج، لد ذهبت عمولهن مما رأٌن!
، {فلما رأٌنه أكبرنه} ،، فخرج علٌهن{اخرج علٌهن}لالت لٌوسؾ:  لال ابن إسحاق:" 

وؼلبت عمولهن عجبًا حٌن رأٌنه، فجعلن ٌمطعن أٌدٌهن بالسكاكٌن التً معهن، ما ٌعملن شٌبًا 
 .(1){"هذا بشًراوللن حاش هلل ما ، }مما ٌصنعن
والصواب من المول فً ذلن أن ٌمال: إن هللا أخبر عنهن أنهن لطَّعن  لال الطبري:" 

وجابز أن ٌكون كان  ،أٌدٌهن وهن ال ٌشعرن إلعظام ٌوسؾ، وجابز أن ٌكون ذلن لطعًا بإبانة
 .(5)"وال لول فً ذلن أصوب من التسلٌم لظاهر التنزٌل ،لطع حّز وخدش

 .(ٓٔ)"أعطً ٌوسؾ وأمه َشْطَر الحسن"ً ملسو هيلع هللا ىلص، لال: عن أنس، عن النب 
 .(ٔٔ)"أعطً ٌوسؾ وأمه ثلث الحسن لال عبدهللا:" 
 .(ٕٔ)"أعطً ٌوسؾ وأمه ثلث حسن الخلك وفً رواٌة:" 

ُحسن أهل الدنٌا، وأعطً الناس  أعطً ٌوسؾ وأمه ثلث"عن الحسن، أن النبً ملسو هيلع هللا ىلص لال: 
 .(ٖٔ)"أو لال: أعطً ٌوسؾ وأمه الثلثٌن، وأعطً الناس الثلث ،الثلثٌن

 .(ٗٔ)"أعطً ٌوسؾ وأمه ثلث حسن الدنٌا، وأعطً الناس الثلثٌنعن الحسن:"
لسم الحسن نصفٌن، فؤعطً ٌوسؾ وأمه سارة نصؾ "عن ربٌعة الجرشً، لال: 
 .(٘ٔ)"الحسن، والنصؾ اآلخر بٌن سابر الخلك

ِ َما َهذَا بََشًرا{ ]ٌوسؾ : }َولُْلَن َحاَش لوله تعالى:  وللن متعجبات: معاذ هللا،  ، أي:"[ّٖٔلِِلَّ

 .(ٙٔ)"ما هذا من جنس البشر
 .(2ٔ)بكسر الباء والشٌن، أى: ما هذا عبداً مشترى  ،«ما هذا بشراً »ولرىء:  
 .(1ٔ)بإثبات الٌاء، «َحاَشى هلل»:بعض البصرٌٌن ولرأ  
ما هو إال َملَن كرٌم من  ، أي:"[َٖٔكِرٌٌم{ ]ٌوسؾ : }إِْن َهذَا إِالَّ َملٌَن لوله تعالى: 
 .(5ٔ)"المبلبكة

                                                                                                                                                                               
 .21/ٙٔ(:ص5ٕٔ1ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٔ)
 .21/ٙٔ(:ص5ٕٔٙٔ(، و)5ٕٔ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕ)
 .21/ٙٔ(:ص5ٕٔ2ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖ)
 .25/ٙٔ(:ص5ٕٕٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٗ)
 .21/ٙٔ(:ص5ٕٔ5ٔأخرجه الطبري) (٘)
 .21/ٙٔ(:ص5ٕٔٙٔأخرجه الطبري) (ٙ)
 .21/ٙٔ(:ص5ٕٔ2ٔأخرجه الطبري) (2)
 .25/ٙٔ(:ص5ٕٕٔٔأخرجه الطبري) (1)
 .25/ٙٔتفسٌر الطبري: (5)
 .1ٓ/ٙٔ(:ص5ٕٕ1ٔأخرجه الطبري) (ٓٔ)
 .25/ٙٔ(:ص5ٕٕٗٔأخرجه الطبري) (ٔٔ)
 .1ٓ/ٙٔ(:ص5ٕٕ2ٔأخرجه الطبري) (ٕٔ)
 .1ٔ-1ٓ/ٙٔ(:ص5ٕٕ5ٔأخرجه الطبري) (ٖٔ)
 .1ٔ/ٙٔ(:ص5ٕٖٖٔأخرجه الطبري) (ٗٔ)
 .1ٔ/ٙٔ(:ص5ٕٖٓٔأخرجه الطبري) (٘ٔ)
 .5ٖٕالتفسٌر المٌسر: (ٙٔ)
 .ٖٖ/ٖانظر: النكت والعٌون: (2ٔ)
 .1ٔ/ٙٔانظر: تفسٌر الطبري: (1ٔ)
 .5ٖٕالتفسٌر المٌسر: (5ٔ)
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وإنما للن ذلن لما هو ممرر عند الناس من وصؾ المبلبكة بالجمال  لال أهل العلم:" 
 .(ٔ)"الباهر
لال األولون: إن هذا إنما كان لما هو مركوز فً النفس: أن  جاء فً شرح الطحاوٌة:" 

المبلبكة خلك جمٌل عظٌم، ممتدر على األفعال الهابلة، خصوصا العرب، فإن المبلبكة كانوا فً 
 .(ٕ)"نفوسهم من العظمة بحٌث لالوا إن المبلبكة بنات هللا، تعالى هللا عن لولهم علوا كبٌرا

ا التشبٌه إما تشبٌه ٌوسؾ بالملن فً صورته أو فً فالمراد من هذ لال السٌوطً:"
سٌرته، والثانً أولى ألنه شبهه بالملن الكرٌم والملن إنما ٌكون كرٌما بالسٌرة ال بالصورة فثبت 
أن المراد تشبٌهه بالملن فً نفً دواعً الشهوة ونفً الحرص على طلب اللذات الحسٌة، 

البصر ومنع النفس عن المٌل إلى وهً ؼض  ،وإثبات ضد ذلن، وهً صفة المبلبكة
المحرمات، فدلت هذه اآلٌة على إطباق العمبلء من الرجال والنساء والمإمن والكافر على 

فَذِلَن الذَي }اختصاص المبلبكة بالدرجات الفابمة على درجات البشر، فإن لٌل: لول المرأة 
ن إنما ولع فً الصورة ال فً ٌمتضً أن ٌكون تشبٌه ٌوسؾ بالمل [،ٌٕٖوسؾ: ] {لُمتُنَنًَ فٌِهِ 

له ٌحتمل أن ٌكون لسبب ؼاٌة زهده، ألن اإلنسان  السٌرة ألن ظهور عذرها فً شدة عشمها
 .(ٖ)" حرٌص على ما منع، وكلما كان إعراض المعشوق اكثر كان شدة عشك العاشك أكثر

 الفوابد:
 رؼبة اإلنسان فً الثؤر لكرامته، وما ٌحمٌه من دم أو مال أو عرض. -ٔ
تمرر عند الناس وصؾ المبلبكة بالجمال، كما تمرر عندهم وصؾ الشٌاطٌن بالمبح،  -ٕ

ولذلن تراهم ٌشبهون الجمٌل من البشر بالملن، انظر إلى ما لالته النسوة فً ٌوسؾ 
ٌِْدٌَُهنَّ وللن حاش هلل ما هذا بشراً إن  الصدٌك عندما رأٌنه: فلما رأٌنه أكبرنه َولَطَّْعَن أَ

 .(ٗ){رٌمٌ هذا إال ملٌن ك

تشبٌه ٌوسؾ :ومنها  استدل البعض بهذه اآلٌة على تفضٌل المبلبكة، لال السٌوطً:" -ٖ
 .(٘)"والمشبه بالشًء دونه [ٌٖٔوسؾ: ]بالملن فً لوله تعالى )إنَّ َهذا إِالّ َملٌَن َكِرٌم( 

  الخبلؾ فً المسؤلة لدٌم:و
البشر على ألوال: لال ابن كثٌر: " لد اختلؾ الناس فً تفصٌل المبلبكة على 

، فؤكثر ما توجد هذه المسؤلة فً كتب المتكلمٌن، والخبلؾ فٌها مع المعتزلة ومن وافمهم
وألدم كبلم رأٌته فً هذه المسؤلة ما ذكره الحافظ ابن عساكر فً تارٌخه فً ترجمة أمٌة 
بن عمرو بن سعٌد بن العاص: " أنّه حضر مجلساً لعمر بن عبد العزٌز وعنده جماعة، 
فمال عمر: ما أحد أكرم على هللا من كرٌم بنً آدم، واستدل بموله تعالى: )إنَّ الَّذٌن آمنوا 

الحات أولبن هم خٌر البرٌَّة( ]البٌنة:  [ . ووافمه على ذلن أمٌة بن عمرو 2وعملوا الصَّ
ٌْه،  بن سعٌد. فمال عران بن مالن: ما أحد أكرم على هللا من مبلبكته، هم خدمة داَر
لى أنبٌابه، واستدل بموله تعالى: )ما نََهاكَُما َربُُّكَما عن هذه الشَّجرة إالَّ أن تكونا ورسله إ

 [ .ٕٓملكٌن أو تكونا من الخالدٌن( ]األعراؾ: 
فمال عمر بن عبد العزٌز لدمحم بن كعب المرظً: ما تمول أنت ٌا أبا حمزة؟ 

أسجد له مبلبكته، وجعل من فمال: لد أكرم هللا آدم فخلمه بٌده، ونفخ فٌه من روحه، و
فوافك عمر بن عبد العزٌز فً الحكم  ذرٌته األنبٌاء، والرسل ومن ٌزوره المبلبكة.

 .(ٙ)واستدل بؽٌر دلٌله "

                                                             
 .ٔٓٔ، نخبة من العلماء:والسنة الكتاب ضوء فً اإلٌمان أصول كتاب(ٔ)
 .2ٖٓ:العلماء من جماعةشرح الطحاوٌة، تح:  (ٕ)
 .ٕٕٕ-ٕٕٔ: المبلبن أخبار فً الحبابن(ٖ)
 .ٕٔعالم المبلبكة األبرار لعمر األشمر: انظر:  (ٗ)
 .ٖٕٙالحبابن فً أخبار المبلبن: (٘)
 .1٘/ٔالبداٌة والنهاٌة: (ٙ)
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وهذا الذي ذكره ابن كثٌر من كبلم عمر بن عبد العزٌز وجلسابه فً هذه 
ؤلة من بدع علم المسؤلة ٌبٌن الخطؤ ما لاله تاج الدٌن الفزاري، حٌث ٌمول: " هذه المس

، (ٔ)الكبلم، التً لم ٌتكلم فٌها الصدر األول من األمة، وال من بعدهم من أعبلم األبمة "
فهذا عبد هللا بن سبلم ٌمول:  بل لد ثبت أن بعض الصحابة تكلموا فً شًء من ذلن،

ً أكرم علٌه من دمحم. فمٌل له: وال جبرٌل وال مٌكابٌل؟»  فمال للسابل: ما خلك هللا خلما
أتدري ما جبرٌل ومٌكابٌل؟ إنما جبرٌل ومٌكابٌل خلك مسخر كالشمس والممر، وما 

 .(ٖ)" (ٕ)«خلك هللا خلماً أكرم علٌه من دمحم ملسو هيلع هللا ىلص
المبلبكة عباد مكرمون ، ال ٌعصون هللا ما أمرهم وٌفعلون ما ٌإمرون ، فإن 

موكل بالوحً ، ومنهم الموكل ولد خلمهم هللا وجبلهم على طاعته وعبادته ، فمنهم ال
 .باألرزاق ، ومنهم الموكل بالجبال ، ومنهم المخلوق للعبادة والصبلة والتسبٌح وذكر هللا

ٌِْه َوَسلَّمَ  ُ َعلَ ِ َصلَّى َّللاَّ إِنًِّ أََرى َما اَل تََرْوَن  ":َعْن أَبًِ ذٍَرّ لَاَل لَاَل َرسُوُل َّللاَّ
 ، َما فٌَِها َمْوِضُع أَْرَبعِ أََصاِبَع إِالَّ َوأَْسَمُع َما اَل تَْسَمعُوَن ، 

َماُء َوُحكَّ لََها أَْن تَبِطَّ أَطَّْت السَّ
 ِ  . (ٗ)"َوَملٌَن َواِضٌع َجْبَهتَهُ َساِجًدا ّلِِلَّ
ٌُْت "وفً حدٌث اإلسراء :  ٌُْت اْلَمْعُموُر فََسؤَْلُت ِجْبِرٌَل فَمَاَل : َهذَا اْلبَ فَُرفَِع ِلً اْلَب

ٌِْه آِخَر َما اْلَمْعمُ  ٌَْوٍم َسْبعُوَن أَْلَؾ َملٍَن إِذَا َخَرُجوا لَْم ٌَعُوُدوا إِلَ وُر ٌَُصِلًّ فٌِِه كُلَّ 
ٌِْهمْ     .(٘)"َعلَ

وروى الطبري عن ابن مسعود رضً هللا عنه لال : " إن من السموات لسماء 
افُّوَن َوإِ }ما فٌها موضع شبر إال وعلٌه جبهة ملن أو لدمه لابما ، ثم لرأ :  نَّا لَنَْحُن الصَّ

 .(ٙ){"َوإِنَّا لَنَْحُن اْلُمَسبُِّحوَن 
ومثل هذه العبادة ال ٌطٌمها بشر ، وال ٌمدرون علٌها ، والمبلبكة ال ٌفترون وال 

ٌِْل َوالنَّ  }ٌسؤمون ، كما لال تعالى :  َهاِر فَإِِن اْستَْكَبُروا فَالَِّذٌَن ِعْنَد َربَِّن ٌَُسبُِّحوَن لَهُ بِاللَّ
، والبشر ركبت فٌهم الطبٌعة البشرٌة ، بما فٌهم أنبٌاء [1ٖ :فصلت {]َوهُْم اَل ٌَْسؤَُموَن 

 . هللا ورسله صلى هللا علٌهم وسلم ، فهم ٌختلفون عن المبلبكة فً صفاتهم وطبابعهم
  . فالمبلبكة ٌمدرون فً العبادة على ما ال ٌمدر علٌه بشر

األنبٌاء ، ألن عبادتهم أعظم أو أكثر ؛ فاألنبٌاء لكن ذلن ال ٌعنً أنهم خٌر من 
بحكم كونهم بشرا ، وفٌهم طبٌعة البشر ، لما ارتفعوا إلى ذلن الممام العالً فً طاعة 
ربهم ، كانت لهم فضٌلة خاصة ، وممام عظٌم ، حتى ذهب ؼٌر واحد من أهل العلم إلى 

لٌس عندهم نوازع للشر أو  أن صالحً البشر أفضل مماما من المبلبكة ، ألن المبلبكة
العصٌان ، وأما صالحو البشر فعندهم هذه النوازع ، ؼٌر أنهم ٌؽالبونها ، وٌمهرونها 

 . فً طاعة هللا
إن هللا سبحانه ٌخلك من المادة المفضولة ما هو " : لال ابن المٌم رحمه هللا

دمحم وإبراهٌم أفضل من المخلوق من ؼٌرها ، وهذا من كمال لدرته سبحانه ، ولهذا كان 
وموسى وعٌسى ونوح والرسل أفضل من المبلبكة ، ومذهب أهل السنة أن صالحً 
 .(2)البشر أفضل من المبلبكة ، وإن كانت مادتهم نورا ، ومادة البشر ترابا " انتهى من "

"(2). 

                                                             
 .5ٖٖ: الطحاوٌة العمٌدة شرح(ٔ)
 .رواه الحاكم فً مستدركه وصححه هو والذهبً(ٕ)
 .ٕٖٗ: ص الطحاوٌة، العمٌدة شرح على األلبانً تحمٌكانظر:  (ٖ)
 .االلبانً فً صحٌح الترمذي ( وحسنهٕٖٕٔالترمذي )رواه  (ٗ)
 .(ٗٙٔ( ومسلم )2ٕٖٓرواه البخاري )(٘)
 .(5٘ٓٔاأللبانً فً "الصحٌحة" )( وصححه 2ٕٔ/ٕٔ)تفسٌر الطبري  (ٙ)
 .ٕٓٓٔ/ ٖ:الصواعك المرسلة(2)
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صالح البشر أفضل من المبلبكة ، ألن المبلبكة عبادتهم برٌبة  " : ولال أٌضا
والشهوات البشرٌة ، فهً صادرة عن ؼٌر معارضة وال  عن شوابب دواعً النفس

مانع وال عابك ، وهً كالنفَس للحً . وأما عبادات البشر فمع منازعات النفوس ، ولمع 
الشهوات ومخالفة دواعً الطبع فكانت أكمل ، ولهذا كان أكثر الناس على تفضٌلهم 

 .(ٔ) " على المبلبكة لهذا المعنى ولؽٌره
 :تفصٌبل آخر فً المسؤلة ، فمال الشٌخ ابن عثٌمٌن رحمه هللاوهنان من فصل 

المفاضلة بٌن المبلبكة وبٌن الصالحٌن من البشر محل خبلؾ بٌن أهل العلم ، وكل  "
منهم أدلى بدلوه فٌما ٌحتج به من النصوص ، ولكن المول الراجح أن ٌمال : إن 

، فإن هللا سبحانه وتعالى ٌإدي الصالحٌن من البشر أفضل من المبلبكة باعتبار النهاٌة 
أي :  -لهم من الثواب ما ال ٌحصل مثله للمبلبكة فٌما نعلم ، بل إن المبلبكة فً ممرهم

ُكْم  -فً ممر الصالحٌن ، وهو الجنة  ٌْ ٌدخلون علٌهم من كل باب ٌهنبونهم : }َسبَلٌم َعلَ
  .[ٕٗبَِما َصَبْرتُْم فَنِْعَم عُْمبَى الدَّاِر{ ]الرعد : 

ا باعتبار البداٌة فإن المبلبكة أفضل ؛ ألنهم خلموا من نور ، وجبلوا على أم
ٌَْها  طاعة هللا عز وجل والموة علٌها ، كما لال هللا تعالى فً المبلبكة مبلبكة النار : }َعلَ

ٌَْفعَلُوَن َما ٌُْإَمُروَن{ ] َ َما أََمَرهُْم َو [، ولال ٙالتحرٌم : َمبَلبَِكةٌ ِؼبَلظٌ ِشَداٌد اَل ٌَْعُصوَن َّللاَّ
َل }عز وجل :  ٌْ َوَمْن ِعْنَدهُ ال ٌَْستَْكِبُروَن َعْن ِعبَاَدتِِه َوال ٌَْستَْحِسُروَن * ٌَُسبُِّحوَن اللَّ

  .هذا هو المول الفصل فً هذه المسؤلة[. ٕٓ-5ٔ{]األنبٌاء:َوالنََّهاَر ال ٌَْفتُُرونَ 
البشر والمبلبكة ، من  وبعُد : فإن الخوض فٌها ، وطلب المفاضلة بٌن صالح

 .(ٕ)"فضول العلم الذي ال ٌضطر اإلنسان إلى فهمه والعلم به 
 هاهذه المسؤلة وأشباهها ال حاجة للعبد فً الخوض فٌها والنزاع فٌٌتضح بؤن 

من فضول العلم ، وال ضرورة على المسلم فً معرفة األفضل واألكمل منهم علٌهم 
 . وهللا تعالى أعلم .السبلم، والذي ٌنبؽً علٌه أن ٌلتفت إلى صبلح نفسه بطاعة ربه

 المرآن
لَئِْن لَْم ٌَْفعَْل َما آُمُرُه لٌَُْسَجَنن  }لَالَْت فَذَِلكُن  ال ِذي لُْمتُن نًِ فٌِِه َولَمَْد َراَوْدتُهُ َعْن نَْفِسِه فَاْستَْعَصَم وَ 

اِغِرٌَن )  [ٕٖ({ ]ٌوسف : َٕٖولٌََكُونًا ِمَن الص 
 التفسٌر:

لالت امرأة العزٌز للنسوة البلتً لطَّعن أٌدٌهن: فهذا الذي أصابكن فً رإٌتكن إٌاه ما أصابكن 
إؼراءه؛ لٌستجٌب لً فامتنع وأبى، هو الفتى الذي لُمتُنَّنً فً االفتتان به، ولمد طلبته وحاولت 

 ولبن لم ٌفعل ما آمره به مستمببل لٌَعالَبَنَّ بدخول السجن، ولٌَكونن من األذالء.
لالت امرأة العزٌز  ، أي:"[ٕٖ}لَالَْت فَذَِلكُنَّ الَِّذي لُْمتُنَّنًِ فٌِِه{ ]ٌوسؾ : لوله تعالى: 

رإٌتكن إٌاه ما أصابكن هو الفتى الذي  للنسوة البلتً لطَّعن أٌدٌهن: فهذا الذي أصابكن فً
 .(ٖ)"لُمتُنَّنً فً االفتتان به

 :أي {،لمتننً فٌه}لما رأت افتتانهن بٌوسؾ أظهرت عذر نفسها بمولها: لال المرطبً:" 
 .(ٗ)"بحبه

ولمد طلبته وحاولت  ، أي:"[ٕٖ}َولَمَْد َراَوْدتُهُ َعْن نَْفِسِه فَاْستَْعَصَم{ ]ٌوسؾ : لوله تعالى: 
 .(٘)"إؼراءه؛ لٌستجٌب لً فامتنع وأبى

وسمٌت العصمة عصمة ألنها تمنع من ارتكاب المعصٌة. ، أمتنع :أي لال المرطبً:" 
 .(ٔ)"استعصى، والمعنى واحد :أي {،استعصم}ولٌل:

                                                             
 .ٖٓ٘-5ٖٗ :طرٌك الهجرتٌن(ٔ)
 .ٙ/ 1:فتاوى نور على الدرب(ٕ)
 .5ٖٕالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .1ٖٔ/5تفسٌر المرطبً: (ٗ)
 .5ٖٕالتفسٌر المٌسر: (٘)
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بناء مبالؽة ٌدل على االمتناع البلٌػ والتحفظ الشدٌد، «: االستعصام» لال الزمخشري:" 
كؤنه فً عصمة وهو ٌجتهد فً االستزادة منها. ونحوه استمسن واستوسع الفتك واستجمع الرأى 
واستفحل الخطب. وهذا بٌان لما كان من ٌوسؾ علٌه السبلم ال مزٌد علٌه، وبرهان ال شًء 

 .(ٕ)"أضاؾ إلٌه أهل الحشو مما فسروا به الهم والبرهان أنور منه، على أنه بريء مما
اِؼِرٌَن{ ]ٌوسؾ : لوله تعالى:  ، [ٕٖ}َولَبِْن لَْم ٌَْفَعْل َما آُمُرهُ لٌَُْسَجنَنَّ َولٌََكُوًنا ِمَن الصَّ
 .(ٖ)"ولبن لم ٌفعل ما آمره به مستمببل لٌَعالَبَنَّ بدخول السجن، ولٌَكونن من األذالء أي:"

 .(ٗ)"من المذلٌن {،من الصاؼرٌن} زجاج:"لال ال 
عاودته المراودة بمحضر منهن، وهتكت جلباب الحٌاء، ووعدت بالسجن  لال المرطبً:" 

إن لم ٌفعل، وإنما فعلت هذا حٌن لم تخش لوما وال مماال خبلؾ أول أمرها إذ كان ذلن بٌنه 
 .(٘)"وبٌنها
 الفوابد:
 ٌحمٌه من دم أو مال أو عرض.رؼبة اإلنسان فً الثؤر لكرامته، وما  -ٔ
 ضعؾ النساء أمام الرجال، وعدم لدرتهن على التحمل كالرجال. -ٕ
 المرآن

ٌِْهن  وَ  ٌَْدُهن  أَْصُب إِلَ ٌِْه َوإاِل  تَْصِرْف َعنًِّ َك ا ٌَْدعُونَنًِ إِلَ ً  ِمم  ْجُن أََحبُّ إِلَ أَكُْن ِمَن }لَاَل َرّبِ الّسِ
 [ٖٖ({ ]ٌوسف : ٖٖاْلَجاِهِلٌَن )
 التفسٌر:

ًَّ مما ٌدعوننً إلٌه من عمل  لال ٌوسؾ مستعٌذًا ِمن شرهن ومكرهن: ٌا رّبِ السجُن أحب إل
 الفاحشة، وإن لم تدفع عنً مكرهن أَِمْل إلٌهن، وأكن من السفهاء الذٌن ٌرتكبون اإلثم لجهلهم.

ا ٌَْدعُونَِنًلوله تعالى:  ًَّ ِممَّ ْجُن أََحبُّ ِإلَ ٌِْه{ ]ٌوسؾ :  }لَاَل َرّبِ الّسِ لال  ، أي:"[ٖٖإَِل

ًَّ مما ٌدعوننً إلٌه من عمل  ٌوسؾ مستعٌذًا ِمن شرهن ومكرهن: ٌا رّبِ السجُن أحب إل
 .(ٙ)"الفاحشة
من ركوب  :، أي{مما ٌدعوننً إلٌه} ،نزول السجن أحب إلً المعنى: لال الزجاج:" 
 .(2)"المعصٌة
ًَّ مما ٌدعوننً إلٌه من  لال الطبري:"  لال ٌوسؾ: ٌا رب، الحبس فً السجن أحبُّ إل

وهذا الخبر من هللا ٌدلُّ على أن امرأة العزٌز لد ...معصٌتن، وٌراودننً علٌه من الفاحشة 
عاودت ٌوسؾ فً المراودة عن نفسه، وتوعَّدته بالّسجن والحبس إن لم ٌفعل ما دعته إلٌه، 

إلٌه من ذلن ؛ ألنها لو لم تكن عاودته وتوعَّدته بذلن، كان محاال أن  فاختار السجن على ما دعته
ًّ مما ٌدعوننً إلٌه}ٌمول:  ؾ {رّب السجن أحبُّ إل ، وهو ال ٌدَعى إلى شًء، وال ٌخوَّ
 .(1)"بحبس
آثر عندي من مإاتاتها زنا نظرا إلى العالبة وإن كان هذا مما  :أي لال البٌضاوي:" 

تشتهٌه النفس وذلن مما تكرهه، وإسناد الدعوة إلٌهن جمٌعا ألنهن خوفنه من مخالفتها وزٌن له 
إنما ابتلً بالسجن لموله هذا وإنما كان األولى به أن  :مطاوعتها. أو دعونه إلى أنفسهن، ولٌل

 .(5)"ن رد رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص على من كان ٌسؤل الصبرٌسؤل هللا العافٌة ولذل

                                                                                                                                                                               
 .1ٖٔ/5تفسٌر المرطبً: (ٔ)
 .2ٙٗ/ٕالكشاؾ: (ٕ)
 .5ٖٕالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .1ٓٔ/ٖمعانً المرآن: (ٗ)
 .1ٗٔ/5تفسٌر المرطبً: (٘)
 .5ٖٕالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .1ٓٔ/ٖمعانً المرآن: (2)
 .11-12/ٙٔتفسٌر الطبري: (1)
 .ٖٙٔ/ٖتفسٌر البٌضاوي: (5)
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على إسناد الدعوة إلٌهن جمٌعا، ألنهن تنصحن له  {دعوننً}ولال ي لال الزمخشري:" 
وزٌن له مطاوعتها، وللن له: إٌان وإلماء نفسن فً السجن والصؽار، فالتجؤ إلى ربه عند ذلن 

ب المعصٌة. فإن للت: نزول السجن مشمة على ولال: رب نزول السجن أحب إلى من ركو
النفس شدٌدة، وما دعونه إلٌه لذة عظٌمة، فكٌؾ كانت المشمة أحب إلٌه من اللذة؟ للت: كانت 
أحب إلٌه وآثر عنده نظرا فً حسن الصبر على احتمالها لوجه هللا، وفً لبح المعصٌة، وفً 

 .(ٔ)"وههاعالبة كل واحدة منهما، ال نظرا فً مشتهى النفس ومكر
رب }لال ٌوسؾ، وأضاؾ إلى ربه، واستؽاثه على ما نزل به  لال دمحم بن إسحاق:" 

ًّ مما ٌدعوننً إلٌه ًّ من أن آتً ما تكره{السجن أحب إل  .(ٕ)"، أي: السجن أحّب إل
ًّ مما ٌدعوننً إلٌه"}عن السدي:    .(ٖ)": من الزنا {لال رب السجن أحب إل
 .(ٗ)المصدر، بافتح، على «السجن»ولرئ: 
{ ]ٌوسؾ : لوله تعالى:  ٌِْهنَّ ٌَْدهُنَّ أَْصُب إَِل وإن لم تدفع  ، أي:"[ٖٖ}َوإِالَّ تَْصِرْؾ َعنًِّ َك

 .(٘)" عنً مكرهن أَِمْل إلٌهن
 أمل إلٌهن. ٌمال: صبا إلى اللهو :، أي{أصب إلٌهن}إال تعصمنً  :أي لال الزجاج:" 

. . وجابز أن ٌكون {وإال تصرؾ عنً كٌدهن}ولال: ، ٌصبو صبوا، وصبٌا، وصبا، إذا مال إلٌه
العزٌز وحدها، أال أنه أراد كٌدها وكٌد جمٌع النساء، وجابز أن ٌكون كٌدها وكٌد  ٌعنً امرأة

 .(ٙ)"النسوة البلتً رأٌن ٌوسؾ حٌن أرتهن إٌاه
ٌمول: وإن لم تدفع عنً، ٌا رب، فعلهن الذي ٌفعلن بً، فً مراودتهن  لال الطبري:" 

ٌْن، إٌاي على أنفسهن من لول المابل:"َصبا فبلن ، أِمْل إلٌهن، وأتابعهن على ما ٌُِردن منً وٌهَو
 :(2)إلى كذا"، ومنه لول الشاعر

 (1)"َوِهْنٌد ِمثْلَُها ٌُْصِبً                 إِلَى ِهْنٍد َصبَا لَْلبًِ 

وإن لم تصرؾ عنً. كٌدهن فً تحبٌب ذلن إلً وتحسٌنه عندي  لال البٌضاوي:" 
بالتثبٌت على العصمة. أصب إلٌهن أمل إلى جانبهن أو إلى أنفسهن بطبعً وممتضى شهوتً، 

 .(5)"والصبوة المٌل إلى الهوى ومنه الصبا ألن النفوس تستطٌبها وتمٌل إلٌها
فزع منه إلى ألطاؾ هللا وعصمته، كعادة األنبٌاء والصالحٌن فٌما  لال الزمخشري:" 

 ،عزم علٌه ووطن علٌه نفسه من الصبر، ال أن ٌطلب منه اإلجبار على التعفؾ واإللجاء إلٌه
أمل إلٌهن. والصبوة: المٌل إلى الهوى. ومنها: الصبا، ألن النفوس تصبو إلٌها  {:أصب إلٌهن}

 .(ٓٔ)"لطٌب نسٌمها وروحها
ؾ منهن{وإال تصرؾ عنً كٌدهن"}عن ابن إسحاق:   أصب ، }، أي: ما أتخوَّ
 .(ٔٔ){"إلٌهن
 .(ٔ)"، ٌمول: أتابعهن {أصب إلٌهن"}عن لتادة:  

                                                             
 .2ٙٗ/ٕالكشاؾ: (ٔ)
 .11/ٙٔ(:ص5ٕٗ2ٔأخرجه الطبري) (ٕ)
 .11/ٙٔ(:ص5ٕٗٙٔأخرجه الطبري) (ٖ)
 .2ٙٗ/ٕانظر: الكشاؾ: (ٗ)
 .5ٖٕالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .5ٓٔ-1ٓٔ/ٖمعانً المرآن: (ٙ)
 من ،ٖٔٔ /ٔ عبٌدة ألبً المرآن ومجاز ،( الكتب دار) ٕٓٔ: 2 األؼانًالبٌت لٌزٌد بن ضبة الثمفً، انظر:  (2)
 : وبعده مطلعها، هو له أبٌات من
ٌَْدا َؼاَدةٌ  وِهْندٌ   ؼُْلبِ  ُجْرثُوَمةٍ  ِمنْ  ءُ ...  َؼ
 .كالُحبِّ  األْدَواءِ  ِمنَ ...  النَّاسُ  َوَجدَ  إنْ  َوَما
 .11/ٙٔتفسٌر الطبري: (1)
 .ٖٙٔ/ٖتفسٌر البٌضاوي: (5)
 .2ٙٗ/ٕالكشاؾ: (ٓٔ)
 .15/ٙٔ(:ص5ٕٗ5ٔأخرجه الطبري) (ٔٔ)
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 .(ٕ)، من الصبابة«أصب إلٌهن»ولرئ:  
وأكن من السفهاء الذٌن ٌرتكبون ، أي:" [ٖٖ}َوأَكُْن ِمَن اْلَجاِهِلٌَن{ ]ٌوسؾ : لوله تعالى: 
 .(ٖ)"لجهلهماإلثم 
ٌمول: وأكن بصبوتً إلٌهن، من الذٌن جهلوا حمن، وخالفوا أمرن  لال الطبري:" 
 .(ٗ)"ونهٌن
من الذٌن ال ٌعملون بما ٌعلمون. ألن من ال جدوى لعلمه فهو ومن ال  لال الزمخشري:" 

 .(٘)"ٌعلم سواء. أو من السفهاء، ألن الحكٌم ال ٌفعل المبٌح
السفهاء بارتكاب ما ٌدعوننً إلٌه فإن الحكٌم ال ٌفعل المبٌح، أو من لال البٌضاوي:أي:" 

 .(ٙ)"من الذٌن ال ٌعملون بما ٌعلمون فإنهم والجهال سواء
 .(2)"، أي: جاهبل إذا ركبت معصٌتن{وأكن من الجاهلٌن"}عن ابن إسحاق:  
 الفوابد:
 الصدٌمٌة.إٌثار ٌوسؾ علٌه السبلم السجن على معصٌة هللا تعالى وهذه مظاهر  -ٔ
الجهل باهلل تعالى وبؤسمابه وصفاته ووعده ووعٌده وشرعه هو سبب كل الجرابم فً  -ٕ

 األرض.
 المرآن

ٌَْدهُن  إِن هُ هَُو الس ِمٌُع اْلعَِلٌُم )  [ٖٗ({ ]ٌوسف : ٖٗ}فَاْستََجاَب لَهُ َربُّهُ فََصَرَف َعْنهُ َك
 التفسٌر:

أرادت منه امرأة العزٌز وصواحباتها من معصٌة فاستجاب هللا لٌوسؾ دعاءه فصرؾ عنه ما 
هللا. إن هللا هو السمٌع لدعاء ٌوسؾ، ودعاء كل داع ِمن خلمه، العلٌم بمطلبه وحاجته وما 

 ٌصلحه، وبحاجة جمٌع خلمه وما ٌصلحهم.

{ ]ٌوسؾ :  }فَاْستََجاَب لَهُ َربُّهُ لوله تعالى:  ٌَْدهُنَّ هللا استجاب  ، أي:"[ٖٗفََصَرَؾ َعْنهُ َك
 .(1)"لٌوسؾ دعاءه فصرؾ عنه ما أرادت منه امرأة العزٌز وصواحباتها من معصٌة هللا

فؤجاب هللا دعاءه الذي تضمنه لوله: وإال تصرؾ. فصرؾ عنه كٌدهن  لال البٌضاوي:" 
 .(5)"فثبته بالعصمة حتى وطن نفسه على مشمة السجن وآثرها على اللذة المتضمنة للعصٌان

وإال تصرؾ } :وإنما ذكر االستجابة ولم ٌتمدم الدعاء، ألن لوله لال الزمخشري:" 
 .(ٓٔ)فٌه معنى طلب الصرؾ والدعاء باللطؾ{، عنً

إن هللا هو السمٌع لدعاء  ، أي:"[ٖٗ}إِنَّهُ هَُو السَِّمٌُع اْلَعِلٌُم{ ]ٌوسؾ : لوله تعالى: 
ٌوسؾ، ودعاء كل داع ِمن خلمه، العلٌم بمطلبه وحاجته وما ٌصلحه، وبحاجة جمٌع خلمه وما 

 .(ٔٔ)"ٌصلحهم
بؤحوالهم وما  {،العلٌم}لدعاء الملتجبٌن إلٌه.  {السمٌع} لال الزمخشري والبٌضاوي:أي:" 
 .(ٕٔ)"ٌصلحهم
 الفوابد:

                                                                                                                                                                               
 .15/ٙٔ(:ص5ٕٗ1ٔأخرجه الطبري) (ٔ)
 .2ٙٗ/ٕانظر: الكشاؾ: (ٕ)
 .5ٖٕالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .15/ٙٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .2ٙٗ/ٕالكشاؾ: (٘)
 .ٖٙٔ/ٖتفسٌر البٌضاوي: (ٙ)
 .15/ٙٔ(:ص5ٕ٘ٔٔأخرجه الطبري) (2)
 .5ٖٕالتفسٌر المٌسر: (1)
 .ٖٙٔ/ٖتفسٌر البٌضاوي: (5)
 .1ٙٗ-2ٙٗ/ٕالكشاؾ: (ٓٔ)
 .5ٖٕالتفسٌر المٌسر: (ٔٔ)
 .ٖٙٔ/ٖ، ونمله البٌضاوي بتمامه: تفسٌر البٌضاوي:1ٙٗ-2ٙٗ/ٕالكشاؾ:(ٕٔ)
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 ى امرأة العزٌز.أنه لط لم ٌصب إل -علٌه السبلم-النبً ٌوسؾ صح عن -ٔ
 :«العلٌم»، «السمٌع»اثبات اسمٌن من أسمابه تعالى، وهما: -ٕ
الذي ٌسمع جمٌع األصوات باختبلؾ اللؽات على تفنن الحاجات، : هو "«السمٌع»فـ -

 .(ٔ)"فالسر عنده عبلنٌة البعٌد عنده لرٌب
 :(ٕ)وسمعه تعالى نوعان

والباطنة، الخفٌة والجلٌة، واحاطته احدهما: سمعه لجمٌع األصوات الظاهرة 
 التامة بها.

ومنه  والثانً: سمع اإلجابة منه للسابلٌن والداعٌن والعابدٌن فٌصٌبهم وٌثٌبهم،
َعاِء{  سمع هللا لمن »ولول المصلً  [، 5ٖ]إبراهٌم:لوله تعالى: }إِنَّ َرّبًِ لََسِمٌُع الدُّ

 .استجاب :أي، «حمده
فبل ٌخفى علٌه شًء من ، المحٌط علمه بكل شًء:هو «العلٌم»ومن أسمابه تعالى:  -

 .(ٖ)األشٌاء
 المرآن

 [ٖ٘({ ]ٌوسف : ٖ٘}ثُم  بََدا لَُهْم ِمْن بَْعِد َما َرأَُوا اآْلٌَاِت لٌََْسُجنُن هُ َحت ى ِحٌٍن )
 التفسٌر:

أن ٌسجنوه إلى  -من بعد ما رأوا األدلة على براءة ٌوسؾ وعفته-ثم ظهر للعزٌز وأصحابه 
 زمن ٌطول أو ٌمصر؛ منًعا للفضٌحة.

 ، أي:"[ٖ٘}ثُمَّ بََدا لَُهْم ِمْن بَْعِد َما َرأَُوا اآْلٌَاِت َلٌَْسُجنُنَّهُ َحتَّى ِحٌٍن{ ]ٌوسؾ : لوله تعالى: 
ثم ظهر للعزٌز وأهله ومن استشارهم بعد الدالبل الماطعة على براءة ٌوسؾ، سجنه إلى مدة من 

 .(ٗ)"الزمن ؼٌر معلومة

أى: ظهر لهم رأى لٌسجننه، والضمٌر فً لهم للعزٌز وأهله من بعد  لال الزمخشري:" 
ما رأوا اآلٌات وهً الشواهد على براءته، وما كان ذلن إال باستنزال المرأة لزوجها، وفتلها منه 

وكان مطواعة لها وجمٌبل ذلوال زمامه فً ٌدها، حتى أنساه ذلن ما عاٌن  (٘)فً الذروة والؽارب
آلٌات وعمل برأٌها فً سجنه وإلحاق الصؽار به كما أو عدته به، وذلن لما أٌست من عاٌن من ا

إلى زمان، كؤنها الترحت  {،حتى حٌن} ...طاعته لها، أو لطمعها فً أن ٌذهلل السجن وٌسخره لها
 .(ٙ)"أن ٌسجن زمانا حتى تبصر ما ٌكون منه

ٌوسؾ  ثم ظهر للعزٌز وأهله من بعد ما رأوا الشواهد الدالة على براءة لال البٌضاوي:" 
، كشهادة الصبً ولد الممٌص ولطع النساء أٌدٌهن واستعصامه عنهن وفاعل بدا مضمر ٌفسره

وذلن ألنها خدعت زوجها وحملته على سجنه زمانا حتى تبصر ما ٌكون  {،لٌسجننه حتى حٌن}
 .(2)"فلبث فً السجن سبع سنٌنمنه، أو ٌحسب الناس أنه المجرم 

وذلن أنها لالت لزوجها حٌن لم ٌطاوعها ٌوسؾ: احبس ٌوسؾ فً السجن  لال مماتل:" 
 ًّ  .(1)"فصدلها فحبسته ،ال ٌلج عل
ًَّ لد فضحنً فً الناس، ٌعتذر  لال السدي:"  لالت المرأة لزوجها: إن هذا العبَد العبران

ت أطٌك أن أعتذر بعذري، فإما أن تؤذن لً فؤخرج إلٌهم، وٌخبرهم أنً راودته عن نفسه، ولس

                                                             
 .5ٕٓ، وتفسٌر أسماء هللا الحسنى للسعدي:1ٔٔ:الشافٌة الكافٌة توضٌح(ٔ)
 .ٕٓٔ، تفسٌر اسماء هللا الحسنى للسعدي:ٖ٘:المبٌن الواضح الحكانظر:  (ٕ)
 .11ٔ/ٔانظر: شرح العمٌدة الواسطٌة، البن عثٌمٌن: (ٖ)
 .٘ٗ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٗ)
 ..[الصحاح أفاده]. خدٌعته وراء من دورانها :أى ،«الذروة فً منه وفتلها» لوله(٘)
 .1ٙٗ/ٕالكشاؾ: (ٙ)
 .ٖٙٔ/ٖتفسٌر البٌضاوي: (2)
 .ٕٖٖ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (1)
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ثم بدا لهم من بعد ما رأوا اآلٌات }فؤعتذر، وإما أن تحبسه كما حبستَنً. فذلن لول هللا تعالى: 
 .(ٔ){"لٌسجننه حتى حٌن

 :(ٕ)وفً اآلٌات التً رأوها وجهان
 .(ٖ)ابن عباس . لالهلدَّ الممٌص من ُدبُر، وخمًشا فً الوجه، ولَْطَع أٌدٌهنأحدهما :
هن أٌدٌهن، ولدُّ الممٌص ولال لتادة:"   .(ٗ)"حزُّ
 .(٘)"الممٌُص، ولطع األٌدي لال السدي:" 
 .(ٙ)"لدُّ الممٌص من دبر ولال مجاهد:" 
 .(2)"شك لمٌصه من ُدبر لال ابن إسحاق:" 

 الثانً : ما ظهر لهم من عفته وجماله حتى للن :}ما هذا بشراً إن هذا إال ملن كرٌم{.
 ، أربعة ألوال:[ٖ٘لٌََْسُجنُنَّهُ َحتَّى ِحٌٍن{ ]ٌوسؾ : وفً لوله تعالى:} 

 .(1)أحدها : أن الحٌن: لد ٌكون ؼدوة وعشٌة. لاله ابن عباس
 .(5)ستة أشهر ، لاله سعٌد بن جبٌر -ها هنا-والثانً: أن الحٌن 

 .(ٓٔ)الثالث: أنه سبع سنٌن ، لاله عكرمة
 .(ٔٔ)حكاه الماوردي عن أكثر المفسرٌن الرابع: أنه زمان ؼٌر محدود ،

 .(ٕٔ)"ٌمول: لٌسجننه إلى الولت الذي ٌرون فٌه رأٌهم لال الطبري:" 
نذر رجل أن ٌمطع ٌد ؼبلمه، وٌحبسه حٌنا، فسؤلنً عمر بن عبد  وروي عن عكرمة :" 

 .(ٖٔ)"ال تمطع ٌده، وٌحبسه الحٌن فً سنة مرة، ثم لرأ: لٌسجننه حتى حٌن العزٌز عنها فملت:
عثر ٌوسؾ علٌه السبلم ثبلَث عثرات: حٌن همَّ بها فسجن. وحٌن لال:  لال ابن عباس:" 

إنكم }، فلبث فً السجن بضع سنٌن، وأنساه الشٌطان ذكر ربه. ولال لهم: {اذكرنً عند ربن}
 .(ٗٔ){"إن ٌسرق فمد سرق أٌخ له من لبل}، فمالوا:  {لسارلون

لما أتى جبرٌل ٌوسؾ بالبشرى، وهو فً السجن، لال: هل تعرفنً  لال وهب بن منبه:" 
أٌها الصدٌك؟ لال: أرى صورة طاهرة وروحا طٌبا، ال ٌشبه أرواح الخطابٌن، لال: فإنً رسول 
رب العالمٌن، وأنا الروح األمٌن، لال: فما الذي أدخلن مدخل المذنبٌن وأنت أطٌب الطٌبٌن، 

مٌن؟ لال ألم تعلم ٌا ٌوسؾ أن هللا ٌطهر البٌوت بطهر النبٌٌن، ورأس الممربٌن، وأمٌن رب العال
وأن األرض التً ٌدخلونها هً أطهر األرضٌن، وأن هللا لد طهر بن السجن وما حوله، ٌا 
طاهر الطاهرٌن وٌا ابن المتطهرٌن..: إنما ٌتطهر بفضل طهورن وطهر آبابن المخلصٌن، لال: 

مع المخلصٌن الصالحٌن ولد أدخلت مدخل المذنبٌن،  كٌؾ تسمٌنً بؤسماء الصدٌمٌن، وتعدنً
وسمٌت بالضالٌن المفسدٌن؟ لال: لم ٌفتن للبن الحزن، ولم ٌدرس حرمتن الرق، ولم تطع 

                                                             
 .5ٖ/ٙٔ(:ص5ٕٙٗٔأخرجه الطبري) (ٔ)
 .ٖٗ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٕ)
 .5ٔ/ٙٔ(:ص5ٕٖ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖ)
 .5ٕ/ٙٔ(:ص5ٕ٘5ٔأخرجه الطبري) (ٗ)
 .5ٕ/ٙٔ(:ص5ٕٕٙٔأخرجه الطبري) (٘)
 .5ٕ/ٙٔ(:ص5ٕ٘٘ٔأخرجه الطبري) (ٙ)
 .5ٕ/ٙٔ(:ص5ٕٙٔٔأخرجه الطبري) (2)
 .ٕٓٗٔ/2(:ص15٘ٔٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (1)
 .ٕٔٗٔ/2(:ص5ٔ٘ٔٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (5)
 .5ٗ/ٙٔ(:ص5ٕٙ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٓٔ)
 .ٖ٘/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٔٔ)
 .5ٕ/ٙٔتفسٌر الطبري: (ٕٔ)
 .ٕٔٗٔ/2(:ص5ٔ٘ٔٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٖٔ)
 .5ٖ/ٙٔ(:ص5ٕٖٙٔأخرجه الطبري) (ٗٔ)
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سٌدتن فً معصٌة ربن، ولذلن سمان هللا بؤسماء الصدٌمٌن، وعدن مع المخلصٌن وألحمن 
 .(ٔ)"بآبابن الصالحٌن

عضهم خاطب به العزٌز على التعظٌم أو العزٌز على أن ب ،بالتاء« سجننهتل» ولرئ 
 .(ٕ)بلؽة هذٌل« حٌن عتى»فً لراءة ابن مسعود: ومن ٌلٌه، و 
 فمال: من ألرأن؟ لال: ،«عتى حٌن»أنه سمع رجبل ٌمرأ :"وعن عمر رضى هللا عنه  

الناس ابن مسعود. فكتب إلٌه: إن هللا أنزل هذا المرآن فجعله عربٌا وأنزله بلؽة لرٌش، فؤلرئ 
 .(ٖ)"بلؽة لرٌش وال تمربهم بلؽة هذٌل، والسبلم

 الفوابد:
 دخول ٌوسؾ السجن بداٌة أحداث ظاهرها محرق وباطنها مشرق. -ٔ
دخول السجن لٌس دابما دلٌبل على أنه بٌت المجرمٌن والمنحرفٌن إذ دخله صفً هلل  -ٕ

 تعالى ٌوسؾ علٌه السبلم.
 :(ٗ)له معنٌان« البداء»ومن الفوابد: أن  -ٖ
الظهور بعد الخفاء، كما فً لوله تعالى: }َوبََدا لَُهْم ِمَن هللاِ َما لَْم ٌَُكونُوا ٌَْحتَِسبُوَن{  - أ

 .[2ٗالزمر:]
نشؤة رأي جدٌد لم ٌكن من لبل، كما فً لوله تعالى: }ثُمَّ بََدا لَُهْم ِمْن بَْعِد َما َرأَُوا   - ب

 [.ٌٖ٘وسؾ:]اآْلٌاِت َلٌَْسُجنُنَّهُ حتَّى ِحٌٍن{ 
والبداء بمعنٌٌه السابمٌن ٌستلزم سبك الجهل، وحدوث العلم وكبلهما ُمحال علَى 

ٌِْب ال  -عز وجل  -هللا  فإن علمه تعالى أزلً وأبدي لموله تعالى: }َوِعْنَدهُ َمفَاتُِح اْلؽَ
إِالَّ ٌَْعلَُمَها َوال َحبٍَّة فًِ  ٌَْعلَُمَها إِالَّ هَُو َوٌَْعلَُم َما فًِ اْلَبّرِ َواْلبَْحِر َوَما تَْسمُطُ ِمْن َوَرلَةٍ 
ٌَابٍِس إِالَّ فًِ ِكتَاٍب ُمبٌٍِن{   [.5٘األنعام:]ظُلَُماِت اأْلَْرِض َوال َرْطٍب َوال 

والبداء فً األصل عمٌدة ٌهودٌة ضالة، ولد وردت فً التوراة التً حرفها 
هللا الٌهود وفك ما شاءت أهواإهم نصوص صرٌحة تتضمن نسبة معنى البداء إلى 

 .(٘)سبحانه
 المرآن

ْجَن فَتٌََاِن لَاَل أََحُدهَُما إِنًِّ أََرانًِ أَْعِصُر َخْمًرا َولَاَل اآْلَخُر إِنًِّ أََرانًِ أَحْ  ِمُل }َوَدَخَل َمعَهُ الّسِ
ٌُْر ِمْنهُ نَبِّئْنَا بِتَؤِْوٌِلِه إِن ا نََراَن ِمَن   [ٖٙ({ ]ٌوسف : ٖٙاْلُمْحِسنٌَِن )فَْوَق َرأِْسً ُخْبًزا تَؤْكُُل الط 

 التفسٌر:
ودخل السجن مع ٌوسؾ فَتٌَان، لال أحدهما: إنً رأٌت فً المنام أنً أعصر عنبًا لٌصٌر خمًرا، 

بتفسٌر -ٌا ٌوسؾ -ولال اآلخر: إنً رأٌت أنً أحمل فوق رأسً خبًزا تؤكل الطٌر منه، أخبرنا 
 تهم هلل، ومعاملتهم لخلمه.ما رأٌنا، إنا نران من الذٌن ٌحسنون فً عباد

ٌَاِن{ ]ٌوسؾ : لوله تعالى:  َ ْجَن فَت ودخل السجن مع ٌوسؾ  ، أي:"[ٖٙ}َوَدَخَل َمعَهُ الّسِ
 .(ٙ)"فَتٌَان

                                                             
 .ٕٓٗٔ/2(:ص11٘ٔٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٔ)
 .1ٙٗ/ٕ، والكشاؾ:ٖٙٔ/ٖانظر: تفسٌر البٌضاوي: (ٕ)
 .1ٙٗ/ٕالكشاؾ: (ٖ)
 .ٕٖٓ/ٗ ص:"بدو" مادة «المحٌط الماموس انظر: (ٗ)
 . 21/ٕ:  «العرفان مناهل» و 2٘ ص: اإلمامة مسابلانظر:  (٘)
 للوبهم أفكار تصور كل وأن األرض، على كثر لد الناس شر أن الرب ورأى": التوراة فً جاء فمد ذلن ومع 
 أمحو: الرب فمال للبه، فً وتؤسؾ األرض على اإلنسان عمل أنه الرب فندم. األٌام جمٌع فً شر هو إنما

.  "لهم خلمً على ندمت ألنً السماء وطٌر والدبابات البهابم مع اإلنسان األرض، وجه عن خلمت الذي اإلنسان
 .ٕٔ ص: التوراة تكوٌن من السادس الفصل ، «الممدس الكتاب»
 .5ٖٕالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
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أدخل ٌوسؾ السجن واتفك أنه أدخل حٌنبذ آخران من عبٌد الملن  :أي لال البٌضاوي:" 
 .(ٔ)"شرابٌه وخبازه لبلتهام بؤنهما ٌرٌدان أن ٌسماه

، {ودخل معه السجن فتٌان} –ٌعنً ٌوسؾ  -فطرح فً السجن  لال ابن إسحاق:" 
ؼبلمان كانا للملن األكبر الّرٌان بن الولٌد، كان أحدهما على شرابه، واآلخر على بعض أمره، 

الذي كان على « نبو»، و«نبو»: واآلخر« مجلث»: فً َسْخَطٍة سخطها علٌهما، اسم أحدهما
 .(ٕ)"الشراب
 .(ٖ)"كان أحدهما خباًزا للملن على طعامه، وكان اآلخر سالٌه على شرابِه ة:"لال لتاد 
إن الملن ؼضب على خبَّازه، بلؽه أنه ٌرٌد أن ٌسّمه، فحبسه وحبس  لال السدي:" 

ودخل معه السجن }صاحب شرابه، ظنَّ أنه ماأله على ذلن. فحبسهما جمٌعًا ؛ فذلن لول هللا: 
 .(ٗ)"{فتٌان

لال أحدهما:  ، أي:"[ٖٙ}لَاَل أََحُدهَُما إِّنًِ أََراِنً أَْعِصُر َخْمًرا{ ]ٌوسؾ : لوله تعالى: 
 .(٘)"إنً رأٌت فً المنام أنً أعصر عنبًا لٌصٌر خمًرا

 .(ٙ)"، لال: عنًبا{إنً أرانً أعصر خمًرا"}ابن عباس: عن  
أتاه فمال: رأٌت فٌما ٌرى النابم أنً ؼرست َحبَلة من عنب، فنبتت، فخرج  لال عكرمة:" 

فٌه عنالٌد فعصرتهّن، ثم سمٌتهن الملن، فمال: تمكث فً السجن ثبلثة أٌام، ثم تخرج فتسمٌه 
 .(2)"خمًرا
 وفً تسمٌته خمراً وجهان: 

 .(1)يأحدهما : ألن عصٌره ٌصٌر خمراً فعبر عنه بما ٌإول إلٌه. ذكره الماورد
الثانً : أن أهل عُمان ٌسمون العنب خمراً، لاله الضحان
(5) . 

، ٌمول: {إنً أرانً أعصر خمًرا}سمعت الضحان ٌمول فً لوله: "عبٌد، لال: عن  

 .(ٓٔ)"أعصر عنبًا، وهو بلؽة أهل عمان، ٌسمون العنب خمًرا
 .(ٔٔ)"إنًِّ أََرانًِ أَْعِصُر ِعنًَبا:»ولرأ ابن مسعود
لال أهل اللؽة: الخمر فً لؽة عمان اسم للعنب، فكؤنه لال: أرانً أعصر  لال الزجاج:"

عنبا، وٌجوز أن ٌكون عنى الخمر بعٌنها، ألنه ٌمال للذي ٌصنع من التمر الدبس هذا ٌعمل 
أعصر :}وكذلن لوله ، دبسا، وإنما ٌعمل التمر حتى ٌصٌر دبسا، وكذلن كل شًء نمل من شًء

 .(ٕٔ)"أي العنب الذي ٌكون عصٌره خمراأعصر عنب الخمر  :، أي{خمرا
ٌُْر ِمْنهُ{ ]ٌوسؾ : لوله تعالى:  }َولَاَل اآْلَخُر ِإنًِّ أََراِنً أَْحِمُل فَْوَق َرأِْسً ُخْبًزا تَؤُْكُل الطَّ
 .(ٖٔ)"ولال اآلخر: إنً رأٌت أنً أحمل فوق رأسً خبًزا تؤكل الطٌر منه ، أي:"[ٖٙ

 .(ٗٔ)"تنهش منه :أي لال البٌضاوي:" 
 ها هنا ثبلثة ألوال:-وفً الرإٌا 

                                                             
 .ٖٙٔ/ٖتفسً البٌضاوي: (ٔ)
 5٘/ٙٔ(.:ص5ٕٙٙٔأخرجه الطبري) (ٕ)
 5٘/ٙٔ(.:ص5ٕٙ2ٔأخرجه الطبري) (ٖ)
 5٘/ٙٔ(.:ص5ٕٙ1ٔأخرجه الطبري) (ٗ)
 .5ٖٕالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .52/ٙٔ(:ص5ٕ2ٙٔأخرجه الطبري) (ٙ)
 .52/ٙٔ(:ص5ٕ22ٔأخرجه الطبري) (2)
 .ٖٙ/ٖانظر: النكت والعٌون: (1)
 .52/ٙٔ(:ص5ٕ2ٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (5)
 .52/ٙٔ(:ص5ٕ2ٗٔأخرجه الطبري) (ٓٔ)
 .52-5ٙ/ٙٔ(:ص5ٕ2ٖٔأخرجه الطبري) (ٔٔ)
 .5ٓٔ/ٖمعانً المرآن: (ٕٔ)
 .5ٖٕالتفسٌر المٌسر: (ٖٔ)
 .ٖٙٔ/ٖتفسً البٌضاوي: (ٗٔ)
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 .(ٕ)، وابن إسحاق(ٔ)أحدها : أنها كانت رإٌا صدق رأٌاها وسؤاله عنها. لاله مجاهد
إذا الترب الزمان لم تكد رإٌا المسلم  »أنه لال: -ملسو هيلع هللا ىلص-روى عن أبً هرٌرة عن النبً

تكذب وأصدلكم رإٌا أصدلكم حدٌثا ورإٌا المسلم جزء من خمس وأربعٌن جزءا من النبوة 
والرإٌا ثبلث فالرإٌا الصالحة بشرى من هللا ورإٌا تحزٌن من الشٌطان ورإٌا مما ٌحدث 

ناس وأحب المٌد فى النوم المرء نفسه فإن رأى أحدكم ما ٌكره فلٌمم ولٌتفل وال ٌحدث بها ال
 .(ٖ)«وأكره الؽل، المٌد ثبات فى الدٌن

أن ٌوسؾ لال لهم حٌن لاال له ذلن: أنشدكما هللا أن ال تحبانً، فوهللا ما "عن مجاهد: 
ًَّ من حبه ببلء، لمد أحبتنً عمتً فدخل علً من حبها ببلء، ثم لمد  أحبنً أحٌد لط إال دخل عل

ًّ بحبه ببل ًَّ بحبها إٌاي ببلء، أحبنً أبً فدخل عل ء، ثم لمد أحبتنً زوجةُ صاحبً هذا فدخل عل
فبل تحبانً بارن هللا فٌكما! لال: فؤبٌا إال حبه وإلفه حٌث كان، وجعبل ٌعجبهما ما ٌرٌان من 
فهمه وعمله. ولد كانا رأٌا حٌن أدخبل السجن رإٌا، فرأى"مجلث" أنه ٌحمل فوق رأسه خبًزا 

نببنا بتؤوٌله إنا نران }و" أنه ٌعصر خمًرا، فاستفتٌاه فٌها، ولاال له: تؤكل الطٌر منه، ورأى"نب
  .(ٗ)"، إن فعلت{من المحسنٌن

الثانً : أنها كانت رإٌا كذب سؤاله عنها تجربة، فلما أجابهما لاال: إنما كنا نلعب، فمال: }لضً 
 .(ٙ)، والسدي(٘)األمر الذي فٌه تستفتٌان{، وهذا معنى لول ابن مسعود

با علمه لال ابن مسعود:"   .(2)"ما رأى صاحبا ٌوسؾ شٌبًا، وإنما كانا تحالما لٌجّرِ
لما دخل ٌوسؾ السجن لال: أنا أعبُُر األحبلم. فمال أحد الفتٌٌن لصاحبه:  لال السدي:" 

ٌَا له! فسؤاله، من ؼٌر أن ٌكونا رأٌا شٌبًا. فمال الخباز: إ ًّ فتراَء نً هلمَّ نجّرب هذا العبد العبران
 .(1)"أرانً أحمل فوق رأسً خبًزا تؤكل الطٌر

ذكر أن ٌوسؾ صلوات هللا علٌه لما أدخل السجن، لال لمن فٌه من  لال الطبري:" 

المحبَّسٌن، وسؤلوه عن عمله: إنً أعبُُر الرإٌا: فمال أحد الفتٌٌن اللذٌن أدخبل معه السجن 
 (5)"لصاحبه: تعال فلنجربه

 .(ٓٔ)كان كاذباً، واآلخر صادلاً، لاله أبو مجلزالثالث : أن المصلوب منهما 
 .(ٔٔ)"بتفسٌر ما رأٌنا-ٌا ٌوسؾ -أخبرنا  ، أي:"[ٖٙ}نَبِّبْنَا ِبتَؤِْوٌِلِه{ ]ٌوسؾ : لوله تعالى: 

ٌدل على أنهما رأٌا ذلن فً  {نببنا بتؤوٌله}ولولهما ، تؤوٌل ما رأٌنا :أي لال الزجاج:"
 .(ٕٔ)"ؼٌر ما ٌراه اإلنسان لرإٌة الٌمظة النوم، ألنه ال تؤوٌل

ٌمول: أخبرنا بما ٌإول إلٌه ما أخبرنان أنَّا رأٌناه فً منامنا، وٌرجع  لال الطبري:" 
 .(ٖٔ)"إلٌه

                                                             
 .5ٙ/ٙٔ(:ص5ٕ2ٕٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٔ)
 .5ٙ/ٙٔ(:ص5ٕ2ٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕ)
( 5ٔٓ٘، رلم ٖٗٓ/ٗ( ، وأبو داود )ٖٕٕٙ، رلم 22ٖٔ/ٗ( ، ومسلم )51٘ٓٔ، رلم 2ٓ٘/ٕأخرجه أحمد )(ٖ)

، ٕٕٙ/ٙوأخرجه أٌضا: النسابى فى الكبرى ) ( ولال: حسن صحٌح.2ٕٕٓ، رلم ٕٖ٘/ٗ( ، والترمذى )5ٔٓ٘
 ( .5ٖٓٙ، رلم 1ٕ٘ٔ/ٕ( ، وابن ماجه )ٖٕٗٔ، رلم 1ٙٔ/ٕ( ، والدارمى )2ٗٙٓٔرلم 

 .وللحدٌث أطراؾ أخرى منها: "إذا الترب الزمان لم تكد رإٌا"
 .5ٙ/ٙٔ(:ص5ٕ2ٕٔأخرجه الطبري) (ٗ)
 .5ٙ/ٙٔ(:ص5ٕ2ٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (٘)
 .5ٙ-5٘/ٙٔ(:ص5ٕٙ5ٔ)أخرجه الطبري (ٙ)
 .5ٙ/ٙٔ(:ص5ٕ2ٓٔأخرجه الطبري) (2)
 .5ٙ-5٘/ٙٔ(:ص5ٕٙ5ٔانظر: تفسٌر الطبري) (1)
 .5٘/ٙٔتفسٌر الطبري: (5)
 .ٖٕٗٔ/2(:صٖٓٙٔٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٓٔ)
 .5ٖٕالتفسٌر المٌسر: (ٔٔ)
 .5ٓٔ/ٖمعانً المرآن: (ٕٔ)
 . 51/ٙٔتفسٌر الطبري:(ٖٔ)
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، إنما هو «تؤوٌل الرإٌا»، هو الشًء. لال: ومنه:«تؤوٌل الشًء»أن لال مجاهد:" 
 .(ٔ)"الشًء الذي تإول إلٌه

إنا نران من الذٌن ٌحسنون  ، أي:"[ٖٙاْلُمْحِسنٌَِن{ ]ٌوسؾ : }إِنَّا َنَراَن ِمَن لوله تعالى: 
 .(ٕ)"فً عبادتهم هلل، ومعاملتهم لخلمه

وإنما لاال ذلن  ،من الذٌن ٌحسنون تؤوٌل الرإٌا، أو من العالمٌن لال البٌضاوي:أي:" 
ن إلٌنا ألنهما رأٌاه فً السجن ٌذكر الناس وٌعبر رإٌاهم، أو من المحسنٌن إلى أهل السجن فؤحس

 .(ٖ)"بتؤوٌل ما رأٌنا إن كنت تعرفه
 ، وجوه:[ٖٙ}إِنَّا َنَراَن ِمَن اْلُمْحِسنٌَِن{ ]ٌوسؾ : لوله تعالى:وفً  

أحدها: أنهم وصفوه بذلن، ألنه كان ٌعود مرٌضهم وٌعزي حزٌنهم وٌوسع على من ضاق مكانه 
 .(ٗ)منهم، لاله الضحان

ي حزٌنهم، وٌجتهد لربه.  ولال لتادة:"  بلؽنا أن إحسانه أنه كان ٌداوي مرٌضهم، وٌعّزِ
ولال: لما انتهى ٌوسؾ إلى السجن وجد فٌه لوًما لد انمطع رجاإهم، واشتد ببلإهم، فطال 
حزنهم، فجعل ٌمول: أبشروا واصبروا تإَجروا، إن لهذا أجًرا، إن لهذا ثواًبا. فمالوا: ٌا فتى، 

أحسن وجهن، وأحسن خلمن، لمد بورن لنا فً جوارن، ما نحبُّ أنَّا كنا فً بارن هللا فٌن، ما 
ؼٌر هذا منذ حبسنا، لما تخبرنا من األجر والكفَّارة والطَّهارة، فمن أنت ٌا فتى؟ لال: أنا ٌوسؾ، 
ابن صفً هللا ٌعموب، ابن ذبٌح هللا إسحاق بن إبراهٌم خلٌل هللا. وكانت علٌه محبَّة. ولال له 

لسجن: ٌا فتى، وهللا لو استطعت لخلٌَّت سبٌلن، ولكن سؤحسن ِجوارن، وأحسن إسارن، عامل ا
 .(٘)"فكن فً أّيِ بٌوت السجن شبت

 .(ٙ)"كان ٌوسع للرجل فً مجلسه، وٌتعاهد المرضى وفً رواٌة عن الضحان:" 
 .(2). حكاه الزجاجكان ٌعٌن المظلوم وٌنصر الضعٌؾ، وٌعود العلٌل ألنهالثانً: 

 .(1)الثالث: معناه: ألنه كان ٌؤمرهم بالصبر وٌعدهم بالثواب واألجر
 .(5)الرابع: إنا نران ممن أحسن العلم. حكاه ابن جرٌر الطبري

ممن ٌحسن التؤوٌل. وهذا دلٌل أن أمر  :، أي{من المحسنٌن} :ولٌل ولال الزجاج:" 
ٌصح فلٌس  الرإٌا وأنه منها ماصحٌح، وأنها لم تزل فً األمم الخالٌة، ومن دفع أمر  الرإٌا

جزء »ألنه روي عن رسول هللا أن الرإٌا  -ملسو هيلع هللا ىلص  -بمسلم ألنه ٌدفع المرآن واألثر عن رسول هللا 
والرإٌا الصادلة تدل ، وتؤوٌله أن األنبٌاء ٌخبرون بما سٌكون، (ٓٔ)«من أربعٌن جزءا من النبوة

 .(ٔٔ)"على ما سٌكون
 .(ٕٔ)ٌرد عذر معتذر الخامس: أنه كان ال

 .(ٔ)السادس: أنه كان ٌمضً حك ؼٌره وال ٌمضً حك نفسه

                                                             
 .51/ٙٔ(:ص5ٕ21ٔأخرجه الطبري) (ٔ)
 .5ٖٕالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .ٖٙٔ/ٖتفسً البٌضاوي: (ٖ)
 .51/ٙٔ(:ص5ٕ25ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٗ)
 .55/ٙٔ(:ص5ٕ1ٔٔأخرجه الطبري) (٘)
 .55/ٙٔ(:ص5ٕ1ٕٔأخرجه الطبري) (ٙ)
 .ٓٔٔ/ٖانظر: معانً المرآن: (2)
 .2ٖ/ٖانظر: النكت والعٌون: (1)
 .ٓٓٔ/ٙٔانظر: تفسٌر الطبري: (5)
رإٌا المإمن جزء من أربعٌن جزءا من النبوة وهى على رجل طابر ما لم ٌحدث بها فإذا تحدث » : الحدٌث (ٓٔ)

 .«بها سمطت وال ٌحدث بها إال لبٌبا أو حبٌبا
( ، والبٌهمى فى شعب اإلٌمان ٖٙٗ، رلم ٕ٘ٓ/5ٔ( ، والطبرانى )21ٕٕ، رلم ٖٙ٘/ٗأخرجه الترمذى )

 ( .2ٙ2ٗ، رلم 5ٓٔ/ٗ)
 .ٓٔٔ/ٕلمرآن:معانً ا (ٔٔ)
 .2ٖ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٕٔ)
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 .(ٕ)السابع: إنا نران من المحسنٌن إن أنبؤتنا بتؤوٌل رإٌانا هذه، لاله ابن إسحاق
وأولى األلوال فً ذلن عندنا بالصواب، المول الذي ذكرناه عن الضحان  لال الطبري:" 
الكبلم إن كان األمر إذن كما للت، ولد علمت أن مسؤلتهما فإن لال لابل: وما وجهُ ، ولتادة

ٌوسؾ أن ٌنببهما بتؤوٌل رإٌاهما، لٌست من الخَبر عن صفته بؤنه ٌعود المرٌض وٌموم علٌه، 
وٌحسن إلى من احتاج فً شًء، وإنما ٌمال للرجل:"نببنا بتؤوٌل هذا فإنن عالم"، وهذا من 

لٌل: إن وجه ذلن أنهما لاال له: نببنا بتؤوٌل  بؽٌره؟المواضع التً تحسن بالوصؾ بالعلم، ال 
إنا نران من }رإٌانا محسنًا إلٌنا فً إخبارن إٌانا بذلن، كما نران تحسن فً سابر أفعالن: 

 .(ٖ){"المحسنٌن
 الفوابد:
 تعبٌر الرإى تابع لصفاء الروح ولوة الفراسة وهً فً ٌوسؾ علم لدنً خاص. -ٔ
}نببنا بتؤوٌله أنا نران من : لوله سبحانه ، شاهده«التفسٌر»مرادا به « التؤوٌل»لفظ  جاء -ٕ

 .المحسنٌن{
 ولد ذكر شٌخ اإلسبلم ابن تٌمٌة رحمه هللا: "أن التؤوٌل عند السلؾ له معنٌان:
أحدهما: بمعنى التفسٌر، وهذا هو الؽالب على اصطبلح المفسرٌن للمرآن كما ٌمول ابن 

ٌَاِن  جرٌر رحمه هللا: واختلؾ علماء التؤوٌل َ ْجَن فَت ومن ذلن لوله تعالى: }َوَدَخَل َمعَهُ الّسِ
لَاَل أََحُدهَُما إِنًِّ أََرانًِ أَْعِصُر َخْمًرا َولَاَل اآْلَخُر إِّنًِ أََراِنً أَْحِمُل فَْوَق َرأِْسً ُخْبًزا تَؤْكُُل 

ٌُْر ِمْنهُ نَّبِبْنَا بِتَؤِْوٌِلِه إِنَّا نََراَن ِمَن اْلُمْحِسنِ  ٌَؤْتٌِكَُما َطَعاٌم تُْرَزلَانِِه إِالَّ نَبَّؤْتُكَُما الطَّ ٌَن * لَاَل اَل 
ٍة أََنا 2ٖ، ٖٙبِتَؤِْوٌِلِه{ ]ٌوسؾ:  َكَر بَْعَد أُمَّ [ أي تفسٌره ولوله: }َولَاَل الَِّذي نََجا ِمْنُهَما َوادَّ

 [.٘ٗأُنَبِّبُكُْم بِتَؤِْوٌِلِه{ ]ٌوسؾ: 
ومن ذلن لوله ، وٌراد به الحمٌمة التً ٌإول إلٌها الكبلمالثانً: من معانً التؤوٌل ٌطلك 

ٌَاَي ِمْن لَْبُل{ ]ٌوسؾ:  فتؤوٌل األحادٌث التً ، [ٓٓٔتعالى: }َولَاَل ٌَا أَبَِت َهذَا تَؤِْوٌُل ُرْإ
 .(ٗ)هً رإٌا المنام هً نفس مدلولها التً تإول إلٌه

الرإٌا، وٌشمل  فالحاصل أن تؤوٌل الرإٌا ٌشمل تفسٌرها الذي نسمٌه عبارة
فالتؤوٌل كما فً لوله عز ، (٘)الحمٌمة التً ٌإول إلٌها الرإٌا، فالتعبٌر أخص من التؤوٌل

ٌَاَي ِمْن لَْبُل لَْد َجعَلََها َربًِّ َحمًّا{ وكموله عز وجل: }َنبِّبَْنا بِتَؤِْوٌِلِه{ ، وجل: }َهذَا تَؤِْوٌُل ُرْإ
ْإٌَ  [ وأؼلب األحادٌث فً الرإٌا أن ٖٗا تَْعبُُروَن{ ]ٌوسؾ: والتعبٌر كموله: }إِْن كُْنتُْم ِللرُّ

 «.فؤولت ذلن بكذا: »-ملسو هيلع هللا ىلص  -ٌمول 
لد تمع الرإٌا الصادلة من بعض الكفار كرإٌا صاحبً السجن فً لصة ٌوسؾ علٌه  -ٖ

 .السبلم ورإٌا الملن سبع بمرات
التعبٌر "باب رإٌا ولذلن ترجم اإلمام البخاري رحمه هللا فً صحٌحه فً كتاب 

 .(ٙ)أهل السجود والفساد والشرن"
 المرآن

ا  َعل َمنًِ َربًِّ إِنًِّ }لَاَل اَل ٌَؤْتٌِكَُما َطعَاٌم تُْرَزلَانِِه إاِل  نَب ؤْتُكَُما بِتَؤِْوٌِلِه لَْبَل أَْن ٌَؤْتٌَِكَُما ذَِلكَُما ِمم 
 ِ  [4ٖ({ ]ٌوسف : 4َٖوهُْم بِاآْلِخَرِة هُْم َكافُِروَن )تََرْكُت ِمل ةَ لَْوٍم اَل ٌُْإِمنُوَن بِاَّلل 

 التفسٌر:

                                                                                                                                                                               
 .2ٖ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٔ)
 .55/ٙٔ(:ص5ٕ1ٖٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕ)
 .ٓٓٔ/ٙٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .السلفٌة الثانٌة الطبعة( 5ٕ ،1ٕ) ص والتؤوٌل، المتشابه فً والدلٌل( 5ٖ - 5ٔ) ص التدمرٌة: انظر(ٗ)
 .ٕٖٖ) األصفهانً للراؼب المرآن ألفاظ مفردات معجم انظر(٘)
 .51ٕ/ ٗ: التعبٌر كتاب البخاري صحٌح(ٙ)



ٕٕٗ 
 

لال لهما ٌوسؾ: ال ٌؤتٌكما طعام ترزلانه فً حال من األحوال إال أخبرتكما بتفسٌره لبل أن 
ٌؤتٌكما، ذلكما التعبٌر الذي سؤعبِّره لكما مما علَّمنً ربً؛ إنً آمنت به، وأخلصت له العبادة، 

 م ال ٌإمنون باهلل، وهم بالبعث والحساب جاحدون.وابتعدت عن دٌن لو
}لَاَل اَل ٌَؤْتٌِكَُما َطعَاٌم تُْرَزلَانِِه إِالَّ نَبَّؤْتُكَُما بِتَؤِْوٌِلِه لَْبَل أَْن ٌَؤِْتٌَكَُما{ ]ٌوسؾ : لوله تعالى: 
لال لهما ٌوسؾ: ال ٌؤتٌكما طعام ترزلانه فً حال من األحوال إال أخبرتكما بتفسٌره  ، أي:"[2ٖ

 .(ٔ)"لبل أن ٌؤتٌكما
 إنما سؤال أن ٌخبر هما بتؤوٌل ما رأٌاه، ولٌس هذا جواب ما سؤال عنه لال الزجاج:" 

لى نبوته ٌدلهما ع فؤحب ٌوسؾ علٌه السبلم أن ٌدعوهما إلى اإلٌمان وأن ٌعلمهما أنه نبً، وأن
 .(ٕ)"أن ٌرٌاه بآٌة معجزة، فؤعلمهما أنه ٌخبرهما بكل طعام ٌإتٌان به لبل

ما أدري لعل ٌوسؾ كان ٌعتاؾ، وهو كذلن ألنً أجد فً كتاب هللا  لال ابن عباس:" 
لال إذا جاءه الطعام  {،ال ٌؤتٌكما طعام ترزلانه إال نبؤتكما بتؤوٌله}عز وجل حٌن لال للرجلٌن: 

 .(ٖ)"حلوا ومرا اعتاؾ عند ذلن، ولال: إنما علم فعلم
ٌَؤْتٌَِكَُما{ ]ٌوسؾ لوله تعالى:وفً   }لَاَل اَل ٌَؤْتٌِكَُما َطعَاٌم تُْرَزلَانِِه إِالَّ نَبَّؤْتُكَُما بِتَؤِْوٌِلِه لَْبَل أَْن 
 ، ثبلثة وجوه:[2ٖ: 

النوم إال نبؤتكما بتؤوٌله لبل أن ٌؤتٌكما فً الٌمظة. لاله أحدها : ال ٌؤتٌكما طعام ترزلانه فً 
 .(ٙ)، وابن إسحاق(٘)، والسدي(ٗ)مجاهد

الثانً : ال ٌؤتٌكما طعام ترزلانه فً الٌمظة إال نبؤتكما بتؤوٌله لبل أن ٌصلكما، ألنه كان ٌخبر بما 
 .(2)ؼاب مثل عٌسى، لاله الحسن

ً وأرسل به إلٌه ، الثالث : أن الملن كان من عادته إذا أرا ً معروفا د لتل إنسان صنع له طعاما
فكره ٌوسؾ تعبٌر رإٌا السوء لبل اإلٌاس من صاحبها لببل ٌخوفه بها فوعده بتؤوٌلها عند 

وصول الطعام إلٌه ، فلما ألّح علٌه عبرها ، لببل ٌخوفه بها فوعده بتؤوٌلها عند وصول الطعام 
 . (1)ابن جرٌجإلٌه ، فلما ألحَّ علٌه عبرها ، لاله 

فكره العبارة لهما، وأخبرهما بشًء لم ٌسؤاله عنه لٌرٌهما أن عنده  لال ابن جرٌج:" 
ال }علًما. وكان الملن إذا أراد لتل إنسان، صنع له طعاًما معلوًما، فؤرسل به إلٌه، فمال ٌوسؾ: 

العبارة لهما. فلم ، فلم ٌَدَعاه، فعدل بهما، وكره {تشكرون}، إلى لوله: {ٌؤتٌكما طعام ترزلانه
ٌدعاه حتى ٌعبر لهما، فعدل بهما ولال: )ٌا صاحبً السجن أأرباب متفرلون خٌر أم هللا الواحد 

ٌا صاحبً السجن أما أحدكما }، فلم ٌدعاه حتى عبر لهما، فمال: {ٌعلمون}، إلى لوله: {المهار
ٌنا شٌبًا، إنما كنا نلعب! . لاال ما رأ{فٌسمً ربه خمًرا وأما اآلخر فٌصلب فتؤكل الطٌر من رأسه

 .(5){لضً األمر الذي فٌه تستفتٌان}لال: 
ال ٌؤتٌكما طعام }وعلى هذا التؤوٌل الذي تؤوله ابن جرٌج، فموله:  لال الطبري:" 
، فً الٌمظة ال فً النوم،. وإنما أعلمهما على هذا المول أنَّ عنده علم ما ٌإول إلٌه أمر  {ترزلانه

ن عند الملن ومن عند ؼٌره، ألنه لد علم النوَع الذي إذا أتاهما كان عبلمًة الطعام الذي ٌؤتٌهما م

                                                             
 .5ٖٕالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٓٔٔ/ٕمعانً المرآن: (ٕ)
 .ٕٗٗٔ/2(:ص2ٓٙٔٔاخرجه ابن ابً حاتم) (ٖ)
 .ٕٗٗٔ/2(:ص1ٓٙٔٔانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٗ)
 .ٕٗٗٔ/2(:ص5ٓٙٔٔانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (٘)
 .ٔٓٔ/ٙٔ(:ص5ٕ1٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٙ)
 .2ٖ/ٖانظر: النكت والعٌون: (2)
 .ٕٓٔ/ٙٔ(:ص5ٕ1ٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (1)
 .ٕٓٔ/ٙٔ(:ص5ٕ1ٙٔأخرجه الطبري) (5)



ٕٖٗ 
 

لمتل من أتاه ذلن منهما، والنوع الذي إذا أتاه كان عبلمة لؽٌر ذلن، فؤخبرهما أنه عنده علم 
 .(ٔ)"ذلن

ا َعلََّمنًِ َربًِّ{ ]ٌوسؾ : لوله تعالى:  سؤعبِّره ذلكما التعبٌر الذي   ، أي:"[2ٖ}ذَِلكَُما ِممَّ
 .(ٕ)"لكما مما علَّمنً ربً

ٌمول: هذا الذي أذكر أنً أعلمه من تعبٌر الرإٌا، مما علمنً ربى  لال الطبري:" 
 .(ٖ)"فعلمته
من هللا  لست أخبركما على جهة التكهن، والتنجم، إنما أخبركما بوحً :أي لال الزجاج:" 
 .(ٗ)"وعلم

 .(٘)"ٌعنً: هذا {،ذلكما"}عن أبً مالن لوله:  
ِ َوهُْم ِباآْلِخَرةِ هُْم َكافُِروَن{ ]ٌوسؾ : لوله تعالى:  }إِنًِّ تََرْكُت ِملَّةَ لَْوٍم اَل ٌُْإِمنُوَن بِاّلِلَّ
وهم ، إنً آمنت به، وأخلصت له العبادة، وابتعدت عن دٌن لوم ال ٌإمنون باهلل ، أي:"[2ٖ

 .(ٙ)"بالبعث والحساب جاحدون
ال  :ٌعنً {،ال ٌإمنون باهلل} ،أهل مصر :أولبن الكهنة، والسحرة، ٌعنً لال مماتل:" 

 .(2){"وهم باآلخرة هم كافرون}وال بالبعث الذي فٌه جزاء األعمال  ،ٌصدلون بتوحٌد هللا
نبّه على أصلٌن عظٌمٌن: اإِلٌمان باهلل، واإِلٌمان بدار الجزاء، إذ هما  لال الصابونً:" 

 .(1)"رر لفظه }هُْم{ على سبٌل التؤكٌدأعظم أركان اإلٌمان، وك
وهم مع  ،ٌمول: إنً بربت من ملة من ال ٌصدق باهلل، وٌمّر بوحدانٌته لال الطبري:" 

 .(5)"تركهم اإلٌمان بوحدانٌة هللا، ال ٌمّرون بالمعاد والبعث، وال بثواب وال عماب
 المرآن

ٍء ذَِلَن ِمْن فَْضِل }َوات بَْعُت ِمل ةَ آبَائًِ إِْبَراِهٌَم َوإِْسَحاَق  ًْ ِ ِمْن َش َوٌَْعمُوَب َما َكاَن لَنَا أَْن نُْشِرَن بِاَّلل 

ٌْنَا َوَعلَى الن اِس َولَِكن  أَْكثََر الن اِس اَل ٌَْشكُُروَن ) ِ َعلَ  [4ٖ({ ]ٌوسف : 4ّٖللا 
 التفسٌر:

أن نجعل هلل شرًٌكا فً واتبعت دٌن آبابً إبراهٌم وإسحاق وٌعموب فعبدت هللا وحده، ما كان لنا 
عبادته، ذلن التوحٌد بإفراد هللا بالعبادة، مما تفضل هللا به علٌنا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس 

  ال ٌشكرون هللا على نعمة التوحٌد واإلٌمان.
واتبعت  ، أي:"[1ٖ}َواتَّبَْعُت ِملَّةَ آَبابًِ إِْبَراِهٌَم َوإِْسَحاَق َوٌَْعمُوَب{ ]ٌوسؾ : لوله تعالى: 

 .(ٓٔ)"دٌن آبابً إبراهٌم وإسحاق وٌعموب فعبدت هللا وحده
 .(ٔٔ)"واتبعت دٌنهم ال دٌن أهل الشرن لال الطبري:" 
 إن الكرٌم بن الكرٌم بن الكرٌم بن الكرٌم:" عن أبً هرٌرة لال: لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: 

 .(ٕٔ)"ٌوسؾ بن ٌعموب بن إسحاق بن إبراهٌم
كان ٌجعل الجد أبا وٌمول: وهللا لمن شاء ألعناه عند الحجر روي عن ابن عباس:" أنه  

 .(ٔ)"ما ذكر هللا جدا وال جدة، لال هللا: واتبعت ملة آبابً إبراهٌم وإسحاق وٌعموب

                                                             
 .ٕٓٔ/ٙٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .5ٖٕالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .ٔٓٔ/ٙٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .ٓٔٔ/ٕمعانً المرآن: (ٗ)
 .ٕٗٗٔ/2(:صٓٔٙٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (٘)
 .5ٖٕالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .ٖٖٗ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (2)
 .ٙٗ/ٕصفوة التفاسٌر: (1)
 .ٕٓٔ/ٙٔتفسٌر الطبري: (5)
 .ٕٓٗالتفسٌر المٌسر: (ٓٔ)
 .ٖٓٔ/ٙٔتفسٌر الطبري: (ٔٔ)
 .ٕٗٗٔ/2(:صٔٔٙٔٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٕٔ)



ٕٗٗ 
 

 ،فاخر أسماء بن خارجة الفزاري رجبل "عن أبً إسحاق سمع أبا األحوص، ٌمول: 
، فمال عبد هللا بن مسعود: ذان ٌوسؾ بن ٌعموب بن إسحاق ذبٌح هللا فمال: أنا ابن األشٌاخ الكرام

 .(ٕ)"بن إبراهٌم خلٌل هللا
ٍء{ ]ٌوسؾ : لوله تعالى: ًْ ِ ِمْن َش ما كان لنا أن  ، أي:"[1ٖ}َما َكاَن لََنا أَْن نُْشِرَن ِباّلِلَّ

 .(ٖ)"نجعل هلل شرًٌكا فً عبادته
ٌمول: ما جاز لنا أن نجعل هلل شرًٌكا فً عبادته وطاعته، بل الذي علٌنا  لال الطبري:" 

 .(ٗ)"إفراده باأللُوهة والعبادة
نَا َوَعلَى النَّاِس{ ]ٌوسؾ : لوله تعالى:  ٌْ ِ َعلَ ذلن التوحٌد  ، أي:"[1ٖ}ذَِلَن ِمْن فَْضِل َّللاَّ

 .(٘)"بإفراد هللا بالعبادة، مما تفضل هللا به علٌنا وعلى الناس
ٌمول: اتباعً ملة آبابً إبراهٌم وإسحاق وٌعموب على اإلسبلم، وتركً  لال الطبري:" 

ملة لوم ال ٌإمنون باهلل وهم باآلخرة هم كافرون، من فضل هللا الذي تفّضَل به علٌنا، فؤنعم إذ 
إلى  ، ٌمول: وذلن أًٌضا من فضل هللا على الناس، إذ أرسلنا إلٌهم دعاةً  {وعلى الناس}أكرمنا به 

 .(ٙ)"توحٌده وطاعته
 بؤن دلهم {وعلى الناس}ا اإلٌمان بتوفٌك هللا لنا بفضله علٌنا نأي اتباع لال الزجاج:" 

 .(2)"على دٌنه المإدي إلى صبلحهم
 ، "(1)"ٌمول: أن بعثنا أنبٌاء {،ذلن من فضل هللا علٌنا}ولول ٌوسؾ: :"ابن عباس،  عن 
 .(5)"أن بعثنا إلٌهم رسبل {،وعلى الناس}لوله: 
ولكن أكثر الناس ال  ، أي:"[1ٖ}َولَِكنَّ أَْكثََر النَّاِس اَل ٌَْشكُُروَن{ ]ٌوسؾ : لوله تعالى: 

  .(ٓٔ)"ٌشكرون هللا على نعمة التوحٌد واإلٌمان
ٌمول: ولكن من ٌكفر باهلل ال ٌشكر ذلن من فضله علٌه، ألنه ال ٌعلم من  لال الطبري:" 

ل به  .(ٔٔ)"أنعم به علٌه وال ٌعرؾ المتفّضِ
 .(ٕٔ)"وإن المإمن لٌشكر نعم هللا علٌه، وعلى خلمه لال لتادة:" 
ذكر لنا أن أبا الدرداء كان ٌمول: ٌا رب شاكر نعمة ؼٌر منعم " وروي عن لتادة لال: 
 .(ٖٔ)"ٌدري، وٌا رب حامل فمه ؼٌر فمٌهعلٌه ال 

 :[1ٖ-2ٖفوابد اآلٌتٌن:]
 استؽبلل المناسبات للدعوة إلى هللا تعالى كما استؽلها ٌوسؾ علٌه السبلم. -ٔ
 وجوب البراءة من الشرن وأهله. -ٕ
 اطبلق لفظ اآلباء على الجدود إذ كل واحد هو أب لمن بعده. -ٖ
 المرآن

ْجِن أَأَْربَابٌ  اُر ) }ٌَا َصاِحبًَِ الّسِ ُ اْلَواِحُد اْلمَه  ٌٌْر أَِم ّللا  لُوَن َخ  [3ٖ({ ]ٌوسف : 3ُٖمتَفَّرِ
 التفسٌر:

                                                                                                                                                                               
 .ٕ٘ٗٔ-ٕٗٗٔ/2(:صٕٔٙٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔ)
 .ٕ٘ٗٔ/2(:صٖٔٙٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕ)
 .ٕٓٗالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .ٖٓٔ/ٙٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .ٕٓٗالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .ٖٓٔ/ٙٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .ٓٔٔ/ٕمعانً المرآن: (2)
 .ٕ٘ٗٔ/2(:صٗٔٙٔٔأخرجه ابن أبً حاتم) (1)
 .ٕ٘ٗٔ/2(:ص٘ٔٙٔٔبً حاتم)أخرجه ابن أ (5)
 .ٕٓٗالتفسٌر المٌسر: (ٓٔ)
 .ٖٓٔ/ٙٔتفسٌر الطبري: (ٔٔ)
 .ٕ٘ٗٔ/2(:صٙٔٙٔٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٕٔ)
 .ٕ٘ٗٔ/2(:ص2ٔٙٔٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٖٔ)



ٕٗ٘ 
 

ولال ٌوسؾ للفَتٌٌَن اللذٌن معه فً السجن: أعبادةُ آلهٍة مخلولة شتى خٌر أم عبادة هللا الواحد 
 المهار؟
ٌٌْر لوله تعالى:  لُوَن َخ ْجِن أَأَْرَباٌب ُمتََفّرِ ٌَا َصاِحبًَِ الّسِ اُر )} ُ اْلَواِحُد اْلمَهَّ ({ 5ٖأَِم َّللاَّ
ًَّ فً السجن أآلهة متعددة ال تنفع وال تضر وال تستجٌب لمن  ، أي:"[5ٖ]ٌوسؾ :  ٌا صاحب

 .(ٔ)"دعاها كاألصنام، خٌٌر أم عبادة الواحد األحد، المتفرد بالعظمة والجبلل؟!
ٌمول: أعبادة أرباب شتى متفرلٌن وآلهة ال تنفع وال تضر، خٌٌر أم عبادة  لال الطبري:" 

المعبود الواحد الذي ال ثانً له فً لدرته وسلطانه، الذي لهر كل شً فذهلل وسخره، فؤطاعه 
 .(ٕ)"طوًعا وكرًها
ألن  ،لخلمه {هللا الواحد المهار}أفضل أم  :ٌعنً{، خٌر}أآلهة شتى تعبدون  لال مماتل:" 
 .(ٗ)"من اآللهة (ٖ){آهلل خٌر أما ٌشركون}كموله فً النمل:  ،لهة ممهورةاآل

 .(٘)"فدعاهم إلى توحٌد هللا بعد أن علمهما أنه ٌخبرهما بالؽٌب لال الزجاج:" 
ٌا صاحبً السجن أأرباب متفرلون }دعاهما إلى هللا وإلى اإلسبلم فمال:  لال مجاهد:" 

أي: خٌر أن تعبدوا إلها واحدا، أم آلهة متفرلة ال تؽنً عنكم شٌبا ما  {،خٌر أم هللا الواحد المهار
 .(ٙ)"تعبدون من دونه

ٌا صاحبً السجن أأرباب }ثم دعاهما إلى هللا وإلى اإلسبلم، فمال:  لال ابن إسحاق:" 
ً ، أي: خٌٌر أن تعبدوا إلًها واحًدا، أو آلهة متفرلة ال تؽن{متفرلون خٌر أم هللا الواحد المهار

 .(2)"عنكم شٌبا؟
ًُّ هللا ٌوسؾ أن أحدهما ممتوٌل، دعاهما إلى حّظهما من ربهما،  لال لتادة:"  لما عرؾ نب

 .(1)"وإلى نصٌبهما من آخرتهما
 .(5)"كان أحدهما سالً الملن، واآلخر خبازه على طعامه لال ابن عباس:" 

 الفوابد:
 وجوب اؼتنام الفرص للدعوة إلى هللا تعالى. -ٔ
اآلٌة الكرٌمة استفساراً إنكارٌاً فٌه تهكم وتمرٌع للمشركٌن، إذ أنّهُ من الواضح تضمنت  -ٕ

أنه لٌس هنان موازنة بٌن ما عبدوه من دون هللا من المعبودات التً لٌس فٌها شاببة 
 .خٌر، وبٌن من ال خٌر إال خٌره، وال إله ؼٌره

ؤنه تهكم محض، لال سٌد لطب رحمه هللا: " وٌبدو هذا السإال بهذه الصٌؽة وك
 .(ٓٔ)"أن ٌطلب عنه جواب وتوبٌخ صرؾ؛ ألنه ؼٌر لابل أْن ٌوجه على سبٌل الجد، أو

 مشروعٌة االستفتاء فً كل مشكل من األمور. -ٖ
 :«المهار»، و«الواحد»إثبات اسمٌن من اسمابه تعالى، وهما: -ٗ
هو الذي توّحد بجمٌع الكماالت، وتفّرد بكل كمال، ومجد وجبلل،  : "«الواحد»فـ -

وجمال، وحمد، وحكمة، ورحمة، وؼٌرها من صفات الكمال فلٌس له فٌها مثٌل وال 
نظٌر، وال مناسب بوجه من الوجوه فهو األحد فً حٌاته، ولٌومٌته، وعلمه، ولدرته، 

ٌرها من صفاته، موصوؾ وعظمته، وجبلله، وجماله، وحمده، وحكمته، ورحمته، وؼ

                                                             
 .ٙٗ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٔ)
 .ٗٓٔ/ٙٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .5٘: النمل سورة(ٖ)
 . ٖٖٗ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان:(ٗ)
 .ٔٔٔ/ٖمعانً المرآن: (٘)
 .ٕٙٗٔ-ٕ٘ٗٔ/2(:ص1ٔٙٔٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٙ)
 .٘ٓٔ/ٙٔ(:ص5ٕ5ٕٔأخرجه الطبري) (2)
 . ٘ٓٔ-ٗٓٔ/ٙٔ(:ص5ٕ15ٔأخرجه الطبري)(1)
 .ٕ٘ٗٔ/2(:ص2ٔٙٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (5)
 .5ٕٔ/ٙفً ظبلل المرآن: (ٓٔ)
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بؽاٌة الكمال، ونهاٌته من كل صفة من هذه الصفات فٌجب على العبٌد توحٌده، عمداً، 
ولوالً، وعمبلً، بؤن ٌعترفوا بكماله المطلك، وتفرده بالوحدانٌة، وٌفردوه بؤنواع 

 .(ٔ)العبادة"
هو الفرد الذي لم ٌزل وحده؛ و لم ٌكن معه آخر. ولٌل هو  لال الخطابً:"

لمنمطع المرٌن، المعدوم الشرٌن، والنظٌر، ولٌس كسابر اآلحاد من األجسام المإلفة؛ إذ ا
 -سبحانه-وهللا ، كل شًء سواه ٌدعى واحدا فهو واحد من جهة ؼٌر واحد من جهات
 .(ٕ)"الواحد الذي لٌس كمثله شًء، والواحد ال ٌثنى من لفظه وال ٌمال واحدان

هو الذي لهر الجبابرة من عتاة خلمه بالعموبة ولهر  : و"«المهار»ومن أسمابه تعالى -
 .(ٖ)"الخلك كلهم بالموت

 المرآن
ُ بَِها ِمْن سُْلَطانٍ  ٌْتُُموَها أَْنتُْم َوآبَاُإُكْم َما أَْنَزَل ّللا   إِِن اْلُحْكُم }َما تَْعبُُدوَن ِمْن ُدونِِه إاِل  أَْسَماًء َسم 

ِ أََمَر أاَل   ٌُن اْلمٌَُِّم َولَِكن  أَْكثََر الن اِس اَل ٌَْعلَُموَن )إاِل  َّلِل  ({ ]ٌوسف : ٓٗتَْعبُُدوا إِال  إٌِ اهُ ذَِلَن الّدِ
ٗٓ] 

ما تعبدون من دون هللا إال أسماًء ال معانً وراءها، جعلتموها أنتم وآباإكم أرباًبا جهبل  التفسٌر:
صحتها، ما الحكم الحك إال هلل تعالى وحده، منكم وضبلال، ما أنزل هللا من حجة أو برهان على 

ال شرٌن له، أمر أال تنمادوا وال تخضعوا لؽٌره، وأن تعبدوه وحده، وهذا هو الدٌن المٌم الذي ال 
 عوج فٌه، ولكن أكثر الناس ٌجهلون ذلن، فبل ٌعلمون حمٌمته.

ٌْتُ لوله تعالى:   ، أي:"[ُٓٗموَها أَْنتُْم َوآبَاُإكُْم{ ]ٌوسؾ : }َما تَْعبُُدوَن ِمْن ُدونِِه إِالَّ أَْسَماًء َسمَّ
ما تعبدون من دون هللا إال أسماًء ال معانً وراءها، جعلتموها أنتم وآباإكم أربابًا جهبل منكم 

 .(ٗ)"وضبلال

شرًكا منهم، وتشبًٌها لها فً أسمابها  وذلن تسمٌتهم أوثانهم آلهة أربابًا، لال الطبري:" 
وها بها   .(٘)"باهلل، تعالى عن أن ٌكون له مثل أو شبٌهالتً سمَّ

ُ بَِها ِمْن سُْلَطاٍن{ ]ٌوسؾ : لوله تعالى: ما أنزل هللا من حجة أو  ، أي:"[ٓٗ}َما أَْنَزَل َّللاَّ
 .(ٙ)"برهان على صحتها
ٌمول: سموها بؤسماء لم ٌؤذن لهم بتسمٌتها، وال وضع لهم على أن تلن  لال الطبري:"

 .(2)"األسماء أسماإها، داللةً وال حجةً، ولكنها اختبلق منهم لها وافتراء
لال  ، (1)"كل سلطان فً المرآن حجة أخرج ابن ابً حاتم بسنده عن ابن عباس، لال:"

ٌد بن جبٌر، ودمحم بن كعب، والضحان، وروي، عن أبً مالن، وعكرمة، وسعابن أبً حاتم:" 
 .(5)"والسدي، والنضر بن عربً مثله

ِ لوله تعالى: ٌَّاهُ{ ]ٌوسؾ :  }إِِن اْلُحْكُم إِالَّ ّلِِلَّ ما الحكم الحك  ، أي:"[ٓٗأََمَر أاَلَّ تَْعبُُدوا إِالَّ إِ
  .(ٓٔ)"تعبدوه وحدهأمر أال تنمادوا وال تخضعوا لؽٌره، وأن  ،إال هلل تعالى وحده، ال شرٌن له

ٌمول: وهو الذي أمر أال تعبدوا أنتم وجمٌُع خلمه، إال هللا الذي له األلوهة  لال الطبري:"
  .(ٔ)"والعبادة خالصةً دون كل ما سواه من األشٌاء

                                                             
 األخٌار عٌون ولرة األبرار للوب بهجة، ؤٕٙ،ٕٓٙ/ ٘، وانظر: التفسٌر: 2ٙٔاسماء هللا الحسنى للسعدي: (ٔ)

 .٘ٙٔ: األخبار= جوامع شرح فً األخٌار
 .1ٕشؤن الدعاء:  (ٕ)
 .ٖ٘شان الدعاء: (ٖ)
 .ٕٓٗالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .ٙٓٔ-٘ٓٔ/ٙٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .ٕٓٗالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .ٙٓٔ/ٙٔتفسٌر الطبري: (2)
 .ٕٙٗٔ/2(:صٕٓٙٔٔتفسٌر ابن أبً حاتم) (1)
 .ٕٙٗٔ/2تفسٌر ابن أبً حاتم: (5)
 .ٕٓٗالتفسٌر المٌسر: (ٓٔ)
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لال الفخر الرازي: " إّن كونه تعالى واحداً ٌوجب عبادته؛ ألنه لو كان له ثان لم نعلم من الذي 
 .(ٕ)"ورفع الشرور واآلفات عنا، فٌمع الشن فً أننا هل نعبد هذا أم ذان؟ خلمنا ورزلنا، 
ٌُن اْلمٌَُِّم{ ]ٌوسؾ : لوله تعالى:  وهذا هو الدٌن المٌم الذي ال عوج  ، أي:"[ٓٗ}ذَِلَن الّدِ
 .(ٖ)"فٌه

ٌمول: هذا الذي دعوتكما إلٌه من البراءة من عبادة ما سوى هللا من  لال الطبري:"
ٌن الموٌم الذي ال اعوجاج فٌه، والحكُّ الذي  األوثان، وأن تخلصا العبادة هلل الواحد المهار، هو الّدِ

 .(ٗ)" ال شن فٌه
 .(٘)"أسََّس الدٌن على اإلخبلص هلل وحده ال شرٌن له لال أبو العالٌة:"

 .(ٙ)"ذلن المضاء المٌم عباس:"لال ابن 
الدٌن المٌم: الحساب  وفً روٌاة أخرى:" .(2)"ذلن الحساب المٌم ولال مماتل بن حٌان:"

 .(1)"البٌن
 .(5)"لال: المستمٌم {،ذلن الدٌن المٌم"}عن السدي لوله: 
 .(ٓٔ)"لال: الحمد هلل رب العالمٌن {،الدٌن المٌم"}زٌد بن أسلم لوله: وروي عن 

ولكن أكثر الناس  ، أي:"[ٓٗ}َولَِكنَّ أَْكثََر النَّاِس اَل ٌَْعلَُموَن{ ]ٌوسؾ : تعالى:لوله  
 .(ٔٔ)"ٌجهلون ذلن، فبل ٌعلمون حمٌمته

 .(ٕٔ)"ٌمول: ولكن أهل الشرن باهلل ٌجهلون ذلن، فبل ٌعلمون حمٌمته لال الطبري:"
 .(ٖٔ)"ٌمول: ال ٌعملون {،ولكن أكثر الناس ال ٌعلمون:"}عن ابن عباس 

 الفوابد:
 تمرٌر التوحٌد عن طرٌك أحادٌث السابمٌن. -ٔ
الدٌن اإلسبلمً ال ٌدعو الناس إلى عمٌدة فإن  البراهٌن العملٌة على وحدانٌة هللا: -ٕ

ؼامضة، ولكنه ٌموم على براهٌن عملٌة واضحة، تدل على صحة ما ٌدعو إلٌه، وال 
الواضح على تفاهته وبعده عن الحك ٌهاجم مبدأ أو معتمداً آخر إالّ بعد أن ٌمّدم الدلٌل 

ٌجعل البشر عبٌداً لتلن المعبودات، ومن جراء ذلن  -مثبلً -والصواب، وتعدد المعبودات 
تمع األعباء الكثٌرة على كواهل عابدٌها، كتمدٌم الهداٌا والنذور وؼٌرها من أنواع 

ٌٌْر أَِم هللاُ ا المرب. لُوَن َخ تََفّرِ اُر َما تَْعبُُدوَن ِمن ُدونِِه إِالَّ لال تعالى: }أَأَْربَاٌب مُّ ْلَواِحُد اْلمَهَّ
ِ أََمَر أاَلَّ  ا أَنَزَل هللاُ بَِها ِمن سُْلَطاٍن إِِن اْلُحْكُم إِالَّ ّلِِلّ ٌْتُُموَها أَنتُْم َوآَبآُإكُم مَّ  تَْعبُُدواْ أَْسَماء َسمَّ

ٌُن اْلمٌَُِّم َولَِكنَّ أَْكثَرَ   .النَّاِس الَ ٌَْعلَُموَن{. إِالَّ إٌَِّاهُ ذَِلَن الّدِ
فالمرآن الكرٌم ٌبٌن الفرق العظٌم، والبون الشاسع بٌن عبادة إله واحد ٌخضع 
الجمٌع لحكمه، وما ٌتطلبه ذلن التوحٌد من التخفٌؾ عن كواهل البشر من التضحٌات 
ً ما ٌنشؤ بسببها أنواع  من المرهمة، والشعابر الرهٌبة، وبٌن عبادة آلهة متعددة، ؼالبا

االختبلؾ والشماق، كما ٌُحاج المرآن الكرٌم المشركٌن بؤن تعدد المعبودات لٌس له 

                                                                                                                                                                               
 .ٙٓٔ/ٙٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .ٓٗٔ/1ٔمفاتٌح الؽٌب: (ٕ)
 .ٕٓٗالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .ٙٓٔ/ٙٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .ٙٓٔ/ٙٔ(:ص5ٕ5ٖٔأخرجه الطبري) (٘)
 .ٕٙٗٔ/2(:صٕٕٙٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٙ)
 .ٕٙٗٔ/2(:صٖٕٙٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (2)
 .2ٕٗٔ/2(:صٕٙٙٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (1)
 .2ٕٗٔ/2(:صٕ٘ٙٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (5)
 .2ٕٗٔ/2(:صٕٗٙٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٓٔ)
 .ٕٓٗالتفسٌر المٌسر: (ٔٔ)
 .ٙٓٔ/ٙٔتفسٌر الطبري: (ٕٔ)
 .2ٕٗٔ/2(:ص2ٕٙٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٖٔ)
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حك، وإنما هً أسماء سموها هم وآباإهم، ولذلن فإنّه ٌجب علٌهم  أساس من شرع أو
أْن ٌرجعوا إلى عمولهم وٌخلصوا العبادة هلل تعالى وحده، فذلن الدٌن المٌم الذي ال 

 .(ٔ)اعوجاج فٌه
ً شًء إال بحكم هللا تعالى فالحك ما أحمه هللا والباطل ما أبطله والدٌن ما ال حكم ف -ٖ

 شرعه.
 .على أن االسم لد ٌكون هو المسمىوفً اآلٌة داللة  -ٗ
 المرآن

ٌُْر  ا اآْلَخُر فٌَُْصلَُب فَتَؤْكُُل الط  ا أََحُدكَُما فٌََْسِمً َرب هُ َخْمًرا َوأَم  ْجِن أَم  ِ الّسِ ِمْن َرأِْسِه }ٌَا َصاِحبًَ
ًَ اْْلَْمُر ال ِذي فٌِِه تَْستَْفتٌَِاِن )  [ٔٗ({ ]ٌوسف : ٔٗلُِض

 التفسٌر:
ًَّ فً السجن، إلٌكما تفسٌَر رإٌاكما: أما الذي رأى أنه ٌعصر العنب فً رإٌاه فإنه  ٌا صاحب
ٌخرج من السجن وٌكون سالً الخمر للملن، وأما اآلخر الذي رأى أنه ٌحمل على رأسه خبًزا 

 فإنه ٌُْصلب وٌُتْرن، وتؤكل الطٌر من رأسه، لُضً األمر الذي فٌه تستفتٌان وفُرغ منه.
ا أََحُدكَُما فٌََْسِمً َربَّهُ َخْمًرا{ ]ٌوسؾ : لوله تعالى:  ْجِن أَمَّ ٌَا َصاِحَبًِ الّسِ ٌا  ، أي:"[ٔٗ}

ًَّ فً السجن، إلٌكما تفسٌَر رإٌاكما: أما الذي رأى أنه ٌعصر العنب ف ً رإٌاه فإنه ٌخرج صاحب
 .(ٕ)"من السجن وٌكون سالً الخمر للملن

 .(ٖ)"ٌمول: ٌكون صاحب شرابه لال الطبري:" 
ٌُْر ِمْن َرأِْسِه{ ]ٌوسؾ : لوله تعالى:  ا اآْلَخُر فٌَُْصلَُب فَتَؤُْكُل الطَّ وأما  ، أي:"[ٔٗ}َوأَمَّ

 .(ٗ)"اآلخر الذي رأى أنه ٌحمل على رأسه خبًزا فإنه ٌُْصلب وٌُتْرن، وتؤكل الطٌر من رأسه
ٌَاِن{ ]ٌوسؾ : لوله تعالى:  ًَ اأْلَْمُر الَِّذي فٌِِه تَْستَْفتِ لُضً األمر الذي فٌه  ، أي:"[ٔٗ}لُِض

 .(٘)"تستفتٌان وفُرغ منه
ٌمول: فُرغ من األمر الذي فٌه استفتٌتما، ووجب ُحكم هللا علٌكما بالذي  لال الطبري:" 
 .(ٙ)"أخبرتكما به
 .(2)"ٌمول رأٌتما أو لم ترٌا فمد ولع بكما ما عبرت لكما لال مماتل:" 
لضً األمر الذي فٌه }لما لاال ما لاال أخبرهما، فماال ما رأٌنا شٌبا! فمال:  لال عبدهللا:" 
 .(1){"تستفتٌان
عبد هللا لال: ما رأى صاحبا ٌوسؾ شٌبًا، إنما كانا تحالما لٌجّربا علمه،  ولال عبدهللا:" 

فمال أحدهما: إنً أرانً أعصر عنبًا! ولال اآلخر: إنً أرانً أحمل فوق رأسً خبًزا تؤكل 
ٌا صاحبً السجن أما أحدكما فٌسمً }! لال:  {نببنا بتؤوٌله إنا نران من المحسنٌن}الطٌر منه؟ 

لضً }. فلما عبَّر، لاال ما رأٌنا شٌبًا! لال: {ربه خمًرا وأما اآلخر فٌصلب فتؤكل الطٌر من رأسه
 .(5)"، على ما عبَّر ٌوسؾ{األمر الذي فٌه تستفتٌان

لٌل : فكٌؾ لطع بتؤوٌل الرإٌا وهو عنده ظن من طرٌك االجتهاد الذي ال ٌمطع فٌه ؟  
 :(ٓٔ)ففٌه وجهان

                                                             
 .ٕٖٗ-ٖٔٗ/ٔ، الرحٌلً:اإلسبلم إلى المشركٌن دعوة فً الكرٌم المرآن منهجانظر:  (ٔ)
 .ٕٔٗالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .2ٓٔ/ٙٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .ٕٔٗالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .ٕٔٗالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .2ٓٔ/ٙٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .ٖٖ٘/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (2)
 .1ٓٔ/ٙٔ(:ص5ٕ5ٙٔأخرجه الطبري) (1)
 .1ٓٔ/ٙٔ(:ص5ٕ51ٔأخرجه الطبري) (5)
 .5ٖ/ٖانظر النكت والعٌون: (ٓٔ)
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 لاله عن وحً من هللا تعالى .أحدهما : ٌجوز أن ٌكون 
 الثانً : ألنه نبً ٌمطع بتحمٌك ما أنطمه هللا تعالى وأجراه على لسانه ، بخبلؾ من لٌس بنبً .

 المرآن
ٌَْطاُن ِذْكَر َربِِّه فَلَبَِث فِ  ْجِن ً }َولَاَل ِلل ِذي َظن  أَن هُ نَاجٍ ِمْنُهَما اْذكُْرنًِ ِعْنَد َربَِّن فَؤَْنَساهُ الش  الّسِ

 [ٕٗ({ ]ٌوسف : ٕٗبِْضَع ِسنٌَِن )
 التفسٌر:

ولال ٌوسؾ للذي علم أنه ناجٍ من صاحبٌه: اذكرنً عند سٌِّدن الملن وأخبره بؤنً مظلوم 
محبوس ببل ذنب، فؤنسى الشٌطان ذلن الرجل أن ٌذكر للملن حال ٌوسؾ، فمكث ٌوسؾ بعد 

 ذلن فً السجن عدة سنوات.
ولال  ، أي:"[ٕٗلَِّذي َظنَّ أَنَّهُ نَاجٍ ِمْنُهَما اْذكُْرنًِ ِعْنَد َربَِّن{ ]ٌوسؾ : }َولَاَل لِ لوله تعالى: 

ٌوسؾ للذي علم أنه ناجٍ من صاحبٌه: اذكرنً عند سٌِّدن الملن وأخبره بؤنً مظلوم محبوس ببل 
 .(ٔ)"ذنب

لال ٌوسؾ للذي علم أنه ناج من صاحبٌه اللذٌن استعبراه الرإٌا: اذكرنً  لال الطبري:" 
 .(ٕ)"عند سٌدن، وأخبره بمظلمتً، وأنً محبوس بؽٌر ُجْرم

أي: عند سٌدن ٌعنً الملن األكبر الولٌد بن الرٌان تؤمٌبًل للخبلص إن  لال الماوردي:" 
 .(ٖ)ذكره عنده"
 :(ٗ)عند سٌدن من بنى آدم وموالن ولال :أي لال أبو عبٌدة:" 

 أصابوا من لمابن ما أصابوا                فإن ٌن رّب أذواد بحسمى 
 :(٘)لال األعشى

 وإذا تنوشد فى المهارق أنشدا                 ربّى كرٌم ال ٌكّدر نعمة 

 (ٙ)"ٌعنى النّعمان إذا سبل بالمهارق الكتب، أنشدا: أعطى كمولن: إذا سبل أعطى
اذكر للملن األعظم  :: أي{اذكرنً عند ربن} :-ٌعنً لنبو -لال" عن ابن إسحاق لال، 

 .(2)"مظلمتً وحبسً فً ؼٌر شًء، لال: أفعل
لال للذي نجا من صاحبً السجن،  {،اذكرنً عند ربن"}عن مجاهد فً لول هللا:  

 .(1)"ٌوسؾ ٌمول: اذكرنً عند الملن
انتهى به إلى باب السجن، لال له صاحٌب له: حاجتَن أنه لما "إبراهٌم التٌمً: عن  

 .(5)"سوى الرّبِ، لال ٌوسؾ -أوصنً بحاجتن! لال: حاجتً أن تذكرنً عند ربن
وإنما عبارة الرإٌا  {،ولال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرنً عند ربن"}عن لتادة:  

 .(ٓٔ)"بالظن، فٌحكُّ هللا ما ٌشاُء وٌُْبِطل ما ٌشاء
وهذا الذي لاله لتادة، من أن عبارة الرإٌا ظن، فإن ذلن كذلن من ؼٌر  الطبري:"لال  

األنبٌاء. فؤما األنبٌاء فؽٌر جابز منها أن تخبر بخبر عن أمر أنه كابٌن ثم ال ٌكون، أو أنه ؼٌر 
كابن ثم ٌكون، مع شهادتها على حمٌمة ما أخبرت عنه أنه كابن أو ؼٌر كابن، ألن ذلن لو جاز 

فً أخبارها، لم ٌُإَمن مثل ذلن فً كل أخبارها. وإذا لم ٌإمن ذلن فً أخبارها، سمطت  علٌها
                                                             

 .ٕٔٗالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .5ٓٔ/ٙٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .ٓٗ/ٖالنكت والعٌون: (ٖ)
 بالسكون ثم بالكسر:  «حسمى» -. إلٌه رجعت فٌما أجده لم، ؤٖٔ/ٔالبٌت من شواهد أبو عبٌدة فً المجاز: (ٗ)

 .ٙٗٗ/ ٕ للبكرى استعجم ما ومعجم 2ٖٙ/ ٕ البلدان معجم انظر الشام ببادٌة أرض ممصور بالسكون
 .ٔ٘ٔ :دٌوانه(٘)
 .ٕٖٔ-ٖٔٔ/ٔمجاز المرآن: (ٙ)
 .5ٓٔ/ٙٔ(:ص5ٖٖٓٔأخرجه الطبري) (2)
 .5ٓٔ/ٙٔ(:ص5ٖٓٗٔأخرجه الطبري) (1)
 .ٓٔٔ/ٙٔ(:ص5ٖٓ5ٔأخرجه الطبري) (5)
 .ٓٔٔ/ٙٔ(:ص5ٖٔٓٔأخرجه الطبري) (ٓٔ)
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تها على من أرسلت إلٌه. فإذا كان ذلن كذلن، كان ؼٌر جابٍز علٌها أن تخبر بخبٍر إال وهو  ُحجَّ
حك وصدق. فمعلوٌم، إذ كان األمر على ما وصفت، أن ٌوسؾ لم ٌمطع الشهادة على ما أخبر 

أما أحدكما فٌسمً ربه خمًرا وأما اآلخر }اللذٌن استعبراه أنه كابن، فٌمول ألحدهما:  الفتٌٌن
، عند {لضً األمر الذي فٌه تستفتٌان}، ثم ٌإكد ذلن بموله: {فٌصلب فتؤكل الطٌر من رأسه

، إال وهو على ٌمٌن أن ما أخبرهما بحدوثه وكونه، أنه كابن ال محالة ال « لم تر شٌبا»لولهما: 
. فبٌٌِّن إذًا بذلن فساُد المول {اذكرنً عند ربن}ٌه. ولٌمٌنه بكون ذلن، لال للناجً منهما: شن ف

 .(ٔ){"ولال للذي ظن أنه ناج منهما}الذي لاله لتادة فً معنى لوله: 
ٌَْطاُن ِذْكَر َربِِّه{ ]ٌوسؾ : لوله تعالى:  فؤنسى الشٌطان ذلن الرجل  ، أي:"[ٕٗ}فَؤَْنَساهُ الشَّ
 .(ٕ)"للملن حال ٌوسؾأن ٌذكر 
وهذا خبٌر من هللا جل ثناإه عن ؼفلة َعَرضت لٌوسؾ من لبل الشٌطان،  لال الطبري:" 

نسً لها ذكر ربه الذي لو به استؽاث ألسرع بما هو فٌه خبلصه، ولكنه زلَّ بها فؤطال من 
 .(ٖ)"أجلها فً السجن حبَسه، وأوجع لها عموبته

ٌَْطاُن ِذْكَر َربِِّه{ ]ٌوسؾ : }فَؤَْنَساهُ لوله تعالى:وفً    ، وجهان:[ٕٗالشَّ
أحدهما : أن الذي نجا منهما أنساه الشٌطان ذكر ٌوسؾ عند سٌده حتى رأى الملن الرإٌا لاله 

 .(ٗ)دمحم بن إسحاق
ُرّد على ما كان علٌه،  -ٌعنً الذي ظّن أنه ناج منهما -لما خرج  لال دمحم بن إسحاق:" 

ورضً عنه صاحبه، فؤنساه الشٌطان ذكر ذلن للملن الذي أمره ٌوسؾ أن ٌذكره، فلبث ٌوسؾ 
بعد ذلن فً السجن بضع سنٌن. ٌمول جل ثناإه: فلبث ٌوسؾ فً السجن، لمٌله للناجً من 

 .(٘)"، بضع سنٌن، عموبةً له من هللا بذلن«اذكرنً عند سٌدن»صاحبً السجن من المٌل:
الثانً:أن ٌوسؾ أنساه الشٌاطن ذكر ربه فً االستؽاثة به والتعوٌل علٌه. وهذا لول جماعة من 

 .(ٙ)المفسرٌن
، لال: لٌل: ٌا {اذكرنً عند ربن}عن مالن بن دٌنار لال: لما لال ٌوسؾ للسالً:  

ٌوسؾ، اتخذت من دونً وكٌبل؟ ألطٌلن حبسن! فبكى ٌوسؾ ولال: ٌا رّب، أنسى للبً كثرة 
 .(2)"البلوى، فملت كلمة، فوٌل إلخوتً

ما لبث فً  -ٌعنً الكلمة التً لال  -لال النبً ملسو هيلع هللا ىلص: لو لم ٌمل ٌوسؾ"عن ابن عباس لال:  
 .(1)"حٌث ٌبتؽً الفرج من عند ؼٌر هللا :ٌعنً، السجن طول ما لبث

ٌستعن ٌوسؾ على ربّه، ما لبث فً بلؽنً أن النبً ملسو هيلع هللا ىلص لال: لو لم "لتادة لال:  عن 
 .(5)"السجن طول ما لبث

ًّ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كان ٌمول: لوال أّن ٌوسؾ استشفع على "لال: -أٌضا-عن لتادة و ذكر لنا أن نب
 .(ٓٔ)"ربه، ما لبث فً السجن طول ما لبث، ولكن إنما عولب باستشفاعه على ربّه

، لال: فلم ٌذكره حتى رأى الملن الرإٌا، {ربن اذكرنً عند}لال له: "عن مجاهد لال: 
فلبث فً }وذلن أن ٌوسؾ أنساه الشٌطان ذكَر ربه، وأمره بذكر الملن وابتؽاء الفرج من عنده، 

 .(ٔٔ)"{اذكرنً عند ربن}بموله:  {السجن بضع سنٌن
                                                             

 .ٔٔٔ/ٙٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .ٕٔٗالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .ٔٔٔ/ٙٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .ٖٔٔ/ٙٔ(:ص5ٖٕٕٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٗ)
 .ٖٔٔ/ٙٔ(:ص5ٖٕٕٔأخرجه الطبري) (٘)
 وما بعدها. ٔٔٔ/ٙٔانظر: األلوال فً تفسٌر الطبري: (ٙ)
 .ٔٔٔ/ٙٔ(:ص5ٖٔٔٔأخرجه الطبري) (2)
 .ٕٔٔ/ٙٔ(:ص5ٖٔ٘ٔأخرجه الطبري) (1)
 .ٕٔٔ/ٙٔ(:ص5ٖٔٙٔأخرجه الطبري) (5)
 .ٖٔٔ/ٙٔ(:ص5ٖٔ2ٔأخرجه الطبري) (ٓٔ)
 .ٖٔٔ/ٙٔ(:ص5ٖٔ1ٔأخرجه الطبري) (ٔٔ)
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 .(ٔ)"{اذكرنً عند ربن}فلبث فً السجن بضع سنٌن، عموبةً لموله:  لال مجاهد:"
ْجِن بِْضَع ِسنٌَِن{ ]ٌوسؾ : تعالى:لوله   فمكث ٌوسؾ بعد ذلن  ، أي:"[ٕٗ}فَلَبَِث فًِ الّسِ

 .(ٕ)"فً السجن عدة سنوات
 على ألوال:، «البضع»واختلفوا فً معنى 

 .(ٖ): ما بٌن الثبلث إلى الخمس ، حكاه الزجاجأحدها
، وحكاه البؽوي عن (٘)ولطرب، (ٗ)أبً بكر الصدٌكوهذا لول  .السبعما بٌن الثبلث إلى الثانً: 
 .(ٙ)عن مجاهد
، وحكاه الزجاج عن (1)، وحكاه البؽوي عن لتادة(2)لاله مجاهد .التسعما بٌن الثبلث إلى  الثالث:

 .(5)عن األصمعً ورّجحه
العدد،  فمعناه المطعة ممن والبضعة من لطعت الشًء« البضع»واشتماق  لال الزجاج:" 

 .(ٓٔ)"التسعفجعل لما دون العشرة من الثبلث إلى 
 .(ٕٔ)، وبه لال الفراء(ٔٔ)وهذا المول رواه ابن جرٌج عن ابن عباس ما دون العشرة.الرابع: 
 .(ٖٔ)"ما دون العشرة« البضع»و ،ذكروا أنه لبث سبعا بعد خمس لال الفراء:" 
من الثبلث إلى التسع، إلى العشر، وال ٌكون  :«البضع»والصواب فً لال الطبري:" 

 .(ٗٔ)«"بضع» ما زاد على العمد إلى المبة، وما زاد على المبة فبل ٌكون فٌهدون الثبلث. وكذلن 
 وفً المدة التً لبث فٌها ٌوسؾ مسجوناً ألوال:

 .(2ٔ)، ووهب بن منبه(ٙٔ)، وابن جرٌج(٘ٔ)أحدها : سبع سنٌن ، لاله لتادة
 .(1ٔ)الثانً : أنه لبث اثنتً عشرة سنة ، لاله ابن عباس

 .(ٕٓ)، وطاوس(5ٔ)سنة ، لاله الضحانالثالث : لبث أربعة عشرة 
سبع سنٌن، وكان لد  :فً هذه اآلٌة« البضع»وأكثر المفسرٌن على أن  لال البؽوي:" 

 .(ٕٔ)"فجملته اثنتا عشرة سنة ،لبث لبله خمس سنٌن
أصاب أٌُّوب الببلء سبع سنٌن، وترن فً السجن ٌوسؾ سبع سنٌن،  ولال وهب:"

ل فً السباع سبع سنٌن  .(ٕٕ)"وعذب بختنصر، فُحّوِ

                                                             
 .ٖٔٔ/ٙٔ(:ص5ٖٔ5ٔأخرجه الطبري) (ٔ)
 .ٕٔٗالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 ، ولم اجد المول فً معانً المرآن.ٔٗ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٖ)
 .ٔٗ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٗ)
 .ٔٗ/ٖ، والنكت والعٌون:ٕٔٔ/ٕانظر: معانً المرآن للزجاج:  (٘)
 .ٕٗٗ/ٗانظر: تفسٌر البؽوي: (ٙ)
 .ٕٓ٘ٔ/2(:صٗٗٙٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (2)
 .ٕٗٗ/ٗانظر: تفسٌر البؽوي: (1)
 .ٔٗ/ٖ، وانظر: النكت والعٌون:ٕٔٔ/ٖانظر: معانً المرآن: (5)
 .ٕٔٔ/ٖمعانً المرآن: (ٓٔ)
 .٘ٔٔ/ٙٔ(:ص5ٖٕ5ٔري)انظر: تفسٌر الطب (ٔٔ)
 .ٙٗ/ٕانظر: معانً المرآن: (ٕٔ)
 .ٙٗ/ٕمعانً المرآن: (ٖٔ)
 .٘ٔٔ/ٙٔتفسٌر الطبري: (ٗٔ)
 .ٗٔٔ/ٙٔ(:ص5ٖٕٖٔانظر: تفسٌر الطبري) (٘ٔ)
 .ٗٔٔ/ٙٔ(:ص5ٖٕٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٙٔ)
 .ٗٔٔ/ٙٔ(:ص5ٖٕ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (2ٔ)
 .ٕٓ٘ٔ(:ص٘ٗٙٔٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (1ٔ)
 .ٕٓ٘ٔ(:صٙٗٙٔٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (5ٔ)
 .ٕٓ٘ٔ(:صٙٗٙٔٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٕٓ)
 .ٕٗٗ/ٗتفسٌر البؽوي: (ٕٔ)
 .ٗٔٔ/ٙٔ(:ص5ٖٕ٘ٔأخرجه الطبري) (ٕٕ)
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 .(ٔ)لال الكلبً:"حبس سبع سنٌن بعد الخمس السنٌن التً لال فٌها :}اذكرنً عند ربن{"
 .أعلم وهللا ذلن، لبل خمسا هنان أن على ٌدل ال اآلٌات ظاهرللت: 
وإنما لبث فً السجن بضع سنٌن، ألنه اعتمد ووثك بالمخلوق، وؼفل "لال المفسرون:  

 .(ٕ)"أن ٌرفع حاجته إلى الخالك جل وعبل
عجبت لصبر أخى ٌوسؾ وكرمه وهللا ٌؽفر له  :"-ملسو هيلع هللا ىلص-روي ابن عباس عن رسول هللا 

حٌث أرسل إلٌه لٌستفتى فى الرإٌا ولو كنت أنا لم أفعل حتى أخرج وعجبت لصبره وكرمه وهللا 
ٌؽفر له أتىلٌخرج فلم ٌخرج حتى أخبرهم بعذره ولو كنت أنا لبادرت الباب ولوال الكلمة لما لبث 

 .(ٖ)"[ٕٗوله }اذكرنى عند ربن{ ]ٌوسؾ: فى السجن حٌث ٌبتؽى الفرج من عند ؼٌر هللا ل
أوحً إلى ٌوسؾ، ٌا ٌوسؾ، من استنمذن من الجب إذ ألمون فٌه؟ لال: "عن أنس لال:  
لال: من استنمذن من المتل إذ هم إخوتن أن ٌمتلون؟ لال: أنت ٌا رب، لال: فمالن  ،أنت ٌا رب

لسانً، لال: وعزتً ألخلدنن السجن بذنبً، وكلمة تكلم بها  نسٌتنً وذكرت آدمٌا؟ لال: جزعا
 .(٘) وروي عن الثوري مثل ذلن . (ٗ)"فلبث فٌه سبع سنٌن بضع سنٌن، لال:

ًُّ هللا ملسو هيلع هللا ىلص:"رحم هللا ٌوسؾ لوال كلمته ما لبث فً السجن طوَل ما "عن الحسن لال:   لال نب
فٌمول: نحن إذا نزل بنا أمٌر فزعنا ، لال: ثم ٌبكً الحسن -{اذكرنً عند ربن}ٌعنً لوله:  -لبث

 .(ٙ)"إلى الناس
 :[ٕٗ-ٔٗفوابد اآلٌتٌن:]

أؼفل  -علٌه السبلم–نبً هللا ٌوسؾ  دلٌل على أن {اذكرنً عند ربن}لٌس فً لوله -ٔ
لكنه رؼب هذا الذي كان معه فً السجن فً فعل الخٌر  ،الدعاء إلى هللا عز وجل

وحضه علٌه وهذا فرض من وجهٌن أحدهما وجوب السعً فً كؾ الظلم عنه والثانً 
دعاإه إلى الخٌر والحسنات وأما لوله تعالى }فؤنساه الشٌطان ذكر ربه{ فالضمٌر الذي 

أن الشٌطان أنساه أن  فً أنساه وهو الهاء راجع إلى الفتى الذي كان معه فً السجن أي
ٌذكر ربه أمر ٌوسؾ علٌه السبلم وٌحتمل أٌضا أن ٌكون أنساه الشٌطان ذكر هللا تعالى 
ولو ذكر هللا عز وجل لذكر حاجة ٌوسؾ علٌه السبلم وبرهان ذلن لول هللا عز وجل 
}وادكر بعد أمة{ فصح ٌمٌنا أن المذكور بعد أمة هو الذي أنساه الشٌطان ذكر ربه حتى 

ر وحتى لو صح أن الضمٌر من أنساه راجع إلى ٌوسؾ علٌه السبلم لما كان فً تذك
 .(2)ذلن نمص وال ذنب إذ ما كان بالنسٌان فبل ٌبعد عن األنبٌاء

إال على هللا تعالى خاصة، وأما مع  -باأللؾ والبلم-« الرب»ال ٌطلك ومن الفوابد:  -ٕ
رب المال ورب الدار وؼٌر ذلن، ومنه لوله ملسو هيلع هللا ىلص فً الحدٌث الصحٌح فً  :اإلضافة فٌمال
 فهً مكلفة ؼٌر ألنها؛ استعمل فإنما معناه، فً وما. (1)«حتى ٌلماها ربها»ضالة اإلبل 
  .(ٔ)الدار ورب المال، رب: لول فً كراهة ال أنه شن وال والمال، كالدار

                                                             
 .ٔٗ/ٖالنكت والعٌون: (ٔ)
 .2ٗ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٕ)
إبراهٌم بن ٌزٌد المرشى المكى وهو ( : فٌه ٓٗ/2( لال الهٌثمى )ٓٗٙٔٔ، رلم 5ٕٗ/ٔٔأخرجه الطبرانى )(ٖ)

 .(5ٖٓٗ، رلم 5ٖ/ٖمترون. وأخرجه أٌضا: الدٌلمى )
 ٕٓ٘ٔ-5ٕٗٔ/2(:صٕٗٙٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٗ)
 . حكاه دون ذكر اإلسناد.ٕٓ٘ٔ/2انظر: تفسٌر ابن ابً حاتم:ص (٘)
 .ٕٔٔ/ٙٔ(:ص5ٖٖٔٔأخرجه الطبري) (ٙ)
 .ٓٔ/ٗبو حزم األندلسً:انظر: الفصل والملل واألهواء والنحل/ أ (2)
اعرؾ عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة فإن جاء صاحبها وإال فشؤنن بها لٌل فضالة الؽنم لال هى  الحدٌث:" (1)

هى لن أو ألخٌن أو للذبب لٌل فضالة اإلبل لال ما لن ولها معها سماإها وحذاإها ترد الماء وتؤكل الشجر حتى 
 ."ٌلماها ربها

( ، ٖٕٕٗ، رلم 1ٖٙ/ٕ( ، والبخارى )2ٔٓٔٔ، رلم 2ٔٔ/ٗ( ، وأحمد )ٗٗٗٔ، رلم 2٘2/ٕأخرجه مالن )
( ولال: 2ٕٖٔ، رلم ٘٘ٙ/ٖ( ، والترمذى )2ٓٗٔ، رلم ٖ٘ٔ/ٕ( ، وأبو داود )2ٕٕٔ، رلم ٖٙٗٔ/ٖومسلم )
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 ففٌه [،ٕٗ]ٌوسؾ:{ َربِّنَ  ِعْندَ  اْذكُْرنًِ} والسبلم الصبلة علٌه - ٌوسؾ لول وأما
 :جوابان
 الصبلة علٌه - موسى لال كما للضرورة، هذا وجاز ٌعرفه، بما خاطبه أنه: أحدهما
 .إلها اتخذته الذي: أي [52]طه:{إِلَِهنَ  إَِلى َواْنُظرْ : }للسامري - والسبلم
 ورد إذا لنا شرعا ٌكون ال لبلنا من وشرع لبلنا، كان لمن شرع هذا أن: الثانً والجواب
 .(ٕ)بخبلفه شرعنا

جواز التعلك باألسباب، وإن كان الٌمٌن حاصبلً، ألن األمور بٌد مسببها، ومن الفوابد:  -ٖ
ولكنه جعلها سلسلة، وركب بعضها على بعض، فتحرٌكها سنة، والتعوٌل على المنتهى 

جرى من النسٌان إلى الشٌطان، ٌعنً المدر ٌمٌن، والذي ٌدلن على جواز ذلن نسبة ما 
 .(ٖ). أفاده ابن العربًكما جرى لموسى ملسو هيلع هللا ىلص فً لماء الخضر، وهذا بٌن فتؤملوه

والممصود أن تعلك الملب باهلل تعالى ال ٌتعارض مع تعلك البدن باألسباب ، وأن 
ل والثمة به، حمٌمة التوكل هً عمل الملب وعلمه، فعمل الملب االعتماد على هللا عز وج

 وعلمه معرفته بتوحٌد هللا سبحانه بالنفع والضر.
وعمل الملب ال بد أن ٌإثر فً عمل الجوارح والذي هو األخذ باألسباب، فمن 

فهو العاجز المتواكل الذي ٌستحك من العمبلء التوبٌخ -أي األخذ باألسباب-ترن العمل 
األخذ باألسباب، لال هللا تعالى: والتهجٌن، ولم ٌؤمر هللا بالتوكل إال بعد التحَرز و

، ولد لال علٌه [5٘ٔآل عمران:{]َوَشاِوْرهُْم فًِ األَْمِر فَإِذَا َعَزْمَت فَتََوكَّْل َعلَى هللاِ }
وأتوكل، أو أطلمها  -أي النالة-ٌا رسول هللا أعملها "الصبلة والسبلم للذي سؤله: 
 .(ٗ)"وأتوكل؟! لال: اعملها وتوكل
 حاً أخذ باألسباب.فمن كان توكله صحٌ

 المرآن
}َولَاَل اْلَمِلُن إِنًِّ أََرى َسْبَع بَمََراٍت ِسَماٍن ٌَؤْكُلُُهن  َسْبٌع ِعَجاٌف َوَسْبَع سُْنباَُلٍت ُخْضٍر َوأَُخَر 

ْإٌَا تَْعبُُروَن )  [ٖٗ:  ({ ]ٌوسفٌَٖٗابَِساٍت ٌَا أٌََُّها اْلَمََلُ أَْفتُونًِ فًِ ُرْإٌَاَي إِْن كُْنتُْم ِللرُّ
 التفسٌر:

ولال الملن: إنً رأٌت فً منامً سبع بمرات سمان، ٌؤكلهن سبع بمرات نحٌبلت من الُهزال، 
ورأٌت سبع سنببلت خضر، وسبع سنببلت ٌابسات، ٌا أٌها السادة والكبراء أخبرونً عن هذه 

رون.  الرإٌا، إن كنتم للرإٌا تُفَّسِ

                                                                                                                                                                               

( ، وابن حبان ٕٗٓ٘، رلم 1ٖٙ/ٕ( ، وابن ماجه )1ٕٔ٘، رلم 5ٔٗ/ٖحسن صحٌح. والنسابى فى الكبرى )
(ٔٔ/ٕ٘ٓ، 
 سبل عن اللمطة؟ ... فذكره. -ملسو هيلع هللا ىلص  -( جمٌعا أن النبى 115ٗرلم 
 .(ٔٗٔٔ) حدٌث بعد( ٓ٘ٗ ص": )للنووي األذكار(ٔ)
 .ٔ٘ٗ -ٓ٘ٗ: للنووي"األذكار"كتاب: فً وجوابه االستشكال هذا انظر(ٕ)
 .٘٘/ٖأحكام المرآن: (ٖ)
ؼرٌب. وابن خزٌمة فى التوكل كما فى إتحاؾ ( ، ولال: 2ٕٔ٘، رلم 1ٙٙ/ٗحدٌث أنس: أخرجه الترمذى )(ٗ)

 .المهرة
( ، ٕٕٔٔ، رلم 1ٓ/ٕ( ، والبٌهمى فى شعب اإلٌمان )5ٖٓ/1( ، وأبو نعٌم فى الحلٌة )5ٔٓ٘ٔرلم  ٙٗٗ/ٕٔ)

( . ونمل الترمذى والضٌاء عن ٌحٌى بن سعٌد المطان أنه لال: "وهذا عندى 1ٕ٘ٙ، رلم ٕٙٔ/2والضٌاء )
 ىحدٌث منكر". لال المناو

( : لال الزركشى: إنما أنكره المطان من حدٌث أنس، ولد أخرجه ابن حبان فى صحٌحه عن عمرو بن 1/ٕ)
أمٌة الضمرى، وإسناده صحٌح، ولال الزٌن العرالى: رواه ابن خزٌمة والطبرانى من حدٌث عمرو بن أمٌة 

 الضمرى بإسناد جٌد.
( ، والبٌهمى فى ٙٔٙٙ، رلم 2ٕٕ/ٖ، والحاكم )( 2ٖٔ، رلم ٓٔ٘/ٕحدٌث عمرو بن أمٌة: أخرجه ابن حبان )

 .(52ٓ، رلم ٕ٘ٔ/ٕ( . وأخرجه أٌضا: ابن أبى عاصم فى اآلحاد والمثانى )ٕٓٔٔ، رلم 1ٓ/ٕشعب اإلٌمان )
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َوَسْبَع سُْنبُبَلٍت  أََرى َسْبَع بََمَراٍت ِسَماٍن ٌَؤُْكلُُهنَّ َسْبٌع ِعَجاؾٌ }َولَاَل اْلَمِلُن إِّنًِ لوله تعالى: 
ٌَابَِساٍت{ ]ٌوسؾ :  ولال الملن: إنً رأٌت فً منامً سبع بمرات  ، أي:"[ُٖٗخْضٍر َوأَُخَر 

سمان، ٌؤكلهن سبع بمرات نحٌبلت من الُهزال، ورأٌت سبع سنببلت خضر، وسبع سنببلت 
 .(ٔ)"ٌابسات
ْإٌَا تَْعبُُروَن{ ]ٌوسؾ : لوله تعالى:  ، [ٖٗ}ٌَا أٌََُّها اْلَمؤَلُ أَْفتُونًِ فًِ ُرْإٌَاَي إِْن كُْنتُْم ِللرُّ
رون أي:"  .(ٕ)"ٌا أٌها السادة والكبراء أخبرونً عن هذه الرإٌا، إن كنتم للرإٌا تُفَّسِ

فؤرسل إلى الناس وأهل العلم منهم والبصر بالكهانة والنجامة والعرافة  لال المرطبً:" 
 .(ٖ)"فمص علٌهم {،ٌا أٌها المؤل أفتونً فً رءٌاي }والسحر، وأشراؾ لومه، فمال:

ومعنى  ...الذٌن ٌرجع إلٌهم فً األمور، وٌمتدي بآرابهم :«المؤل» لال الزجاج:" 
واشتممته من عبر النهر، وهو ، خبرت بآخر ما ٌإول إلٌه أمرها :«عبرت الرإٌا وعبرتها»:

 .(ٗ)"عرضه شاطبه، وهو آخر :بلؽت إلى عبره، أي :، أي«عبرت النهر»شاطا النهر، فتؤوٌل 
 :(٘)وهذه الرإٌا رآها الملن األكبر الولٌد بن الرٌان وفٌها لطؾ من وجهٌن

 أحدهما : أنها كانت سبباً لخبلص ٌوسؾ من سجنه .
 الثانً : أنها كانت نذٌراً بجدب أخذوا أهبته وأعدوا له عدته .

 المرآن
 [ٗٗ({ ]ٌوسف : ٗٗ}لَالُوا أَْضغَاُث أَْحاَلٍم َوَما نَْحُن بِتَؤِْوٌِل اْْلَْحاَلِم بِعَاِلِمٌَن )

 التفسٌر:
 .(ٙ)لالوا: رإٌان هذه أخبلط أحبلم ال تؤوٌل لها، وما نحن بتفسٌر األحبلم بعالمٌن.

لالوا: رإٌان هذه أخبلط أحبلم  ، أي:"[ٗٗ}لَالُوا أَْضؽَاُث أَْحبَلٍم{ ]ٌوسؾ : لوله تعالى: 
 .(2)"ال تؤوٌل لها

ٌمول تعالى ذكره: لال المؤل الذٌن سؤلهم ملن مصر عن تعبٌر رإٌاه:  لال الطبري:" 
 .(1)"، ٌعنون أنها أخبلطٌ، رإٌا كاذبةٌ ال حمٌمة لها{أضؽاث أحبلم}رإٌان هذه
أحبلم مختلطة مشتبهة، أهاوٌل بؤباطٌل، واحدها ضؽث، وأصله  :أي لال الثعلبً:" 

 .(5)"الحزمة من الزرع والحشٌش
 ، وجوه:[ٗٗ}لَالُوا أَْضَؽاُث أَْحبَلٍم{ ]ٌوسؾ : لوله تعالى:وفً تفسٌر  

 .(ٓٔ)أحدها: ألوان أحبلم ، لاله الحسن
 .(ٔٔ)مجاهدالثانً : أهاوٌل أحبلم. رواه ابن أبً نجٌح عن 

 .(ٖٔ)، والضحان(ٕٔ)-فً إحدى الرواٌات-الثالث : أكاذٌب أحبلم ، لاله ابن عباس
 .(ٗٔ)"الكاذبة المخطبة من الرإٌا:لال لً عطاء: إن أضؽاث األحبلم " :ابن جرٌج لال

                                                             
 .ٕٔٗالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٕٔٗالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .55ٔ/5تفسٌر المرطبً: (ٖ)
 .ٕٔٔ/ٖمعانً المرآن: (ٗ)
 .ٔٗ/ٖ:انظر: النكت والعٌون (٘)
 .ٕٔٗالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .ٕٔٗالتفسٌر المٌسر: (2)
 .2ٔٔ/ٙٔتفسٌر الطبري: (1)
 .ٕٕٙ/٘الكشؾ والبٌان: (5)
 .ٕٗ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٓٔ)
 .55ٔ/5، وتفسٌر المرطبً:ٕٗ/ٖ، وانظر: النكت والعٌون:5ٙٗانظر: تفسٌر مجاهد: (ٔٔ)
 .1ٔٔ/ٙٔ(:ص5ٖٖٖٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕٔ)
 .5ٔٔ-1ٔٔ/ٙٔ(:ص5ٖٖ1ٔ )-(5ٖٖٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖٔ)
 .55ٔ/5حكاه المرطبً فً تفسٌره: (ٗٔ)
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إن الرإٌا منها حك، ومنها أضؽاث "لال جوٌبر عن الضحان عن ابن عباس لال: و
 .(ٔ)"أحبلم، ٌعنً بها الكاذبة

 .(ٕ)الرابع : شبهة أحبلم، لاله ابن عباس
 . (ٙ)، وابن لتٌبة(٘)، وبه لال الهروي(ٗ)ولتادة ،(ٖ)معمرلاله : أخبلط أحبلم. الخامس

ٌجمعها الرجل فٌكون فٌها ضروب مختلفة. « أضؽاث النبات»مثل لال ابن لتٌبة:"
 .(2)"واألحبلم واحدها حلم

الحزمة والبالة من الشًء، كالبمل وما أشبهه، : فً اللؽة « الضؽث»و لال الزجاج:" 
 .(1)"حزم أخبلط لٌست برإٌا بٌنة :له: رإٌان أضؽاث أحبلم، أي فمالوا

وهى ما ال تؤوٌل لها من  ،-مكسور-« ضؽث»:واحدها{: أَْضَؽاُث أَْحبَلمٍ  لال أبو عبٌدة }
ملء كّؾ منه،  :ضؽث، أي :الرإٌا، أراه جماعات تجمع من الرإٌا كما ٌجمع الحشٌش، فٌمال

 :(5)لال ]عوؾ بن الخرع التٌّمّى[
 وألمٌت ضؽثا من خلى متطٌّب              وأسفل منى نهدة لدر بطنها 

}َوُخْذ بٌَِِدَن ِضْؽثًا فَاْضِرْب{ ]ص :  :تطٌبت لها أطاٌب الحشٌش[، وفى آٌة أخرى  :]أي
ٗٗ]"(ٔٓ). 

إذا الترب الزمان لم تكد رإٌا الرجل المسلم  »-ملسو هيلع هللا ىلص-وروى عن أبً هرٌرة عن النبً 
 .(ٔٔ)«تكذب وأصدلهم رإٌا أصدلهم حدٌثا

 وفً تمارب الزمان وجهان : 
أحدهما : أنه استواء اللٌل والنهار ألنه ولت اعتدال تنفتك فٌه األنوار وتطلع فٌه الثمار فكان 
 أصدق الزمان فً تعبٌر الرإٌا .

 وعند انتهاء أمده .الثانً : أنه آخر الزمان 

الحزمة من الحشٌش المجموع  :«الضؽث»ضؽث، و :جمع واحده :«األضؽاث»و
، ولال [ٗٗ}َوُخْذ بٌَِِدَن ِضْؽثًا { ]ص :  بعضه إلى بعض ولٌل هو ملء الكؾ ، ومنه لوله تعالى:

 :(ٕٔ)ابن ممبل
ٌَْحاٍن َؼَداةَ َشَمالِ َخْوذٌ َكؤَنَّ فَِراَشَها ُوِضعَْت بِِه              أَْضؽَاُث   َر

 : (ٖٔ)ومنه لول اآلخر
 َطاٍو َكِضْؽِث الَخبل فًِ البَْطِن ُمْكتَِمن          ٌَْحِمً ِذَماَر َجنٌٍِن لَلَّ َمانِعُهُ 

                                                             
 .55ٔ/5حكاه المرطبً فً تفسٌره: (ٔ)
 .1ٔٔ/ٙٔ(:ص5ٖٖٕٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕ)
 .ٕٗ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٖ)
 .1ٔٔ/ٙٔ(:ص5ٖٖ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٗ)
 .ٓٓٔ/5انظر: تفسٌر المرطبً: (٘)
 .2ٕٔانظر: ؼرٌب المرآن: (ٙ)
 .2ٕٔؼرٌب المرآن: (2)
 .ٕٔٔ/ٖمعانً المرآن: (1)
 .ٖٗ/ ٕ :الجمهرة فى فمط عجزه البٌت، ؤٕٖ/ٔانظر: مجاز المرآن:  (5)

. العرب فرسان من هو. عمرو جده لمب والخزع. تٌم بن الحرث بن عمر بن عطٌة بن عوؾ هووالشاعر: 
 أنه: 2ٕٖ ،22ٖ السمط فى البكري ولال 22ٕ الشعراء معجم فى المرزبانً لول حسب مفلك شاعر جاهلى
 .1ٕ/ ٖ والخزانة ،2ٖٙ المفضلٌات شرح فى نسبه تمام وراجع إسبلمى جاهلى

 .ٕٖٔ/ٔمجاز المرآن: (ٓٔ)
رلم  15ٕٔ/ٕ( وابن ماجه )ٖٕٕٙ، رلم 22ٖٔ/ٗ( ، ومسلم )ٗٔٙٙ، رلم 2ٕٗ٘/ٙأخرجه البخارى )(ٔٔ)

 .(ٓٗٓٙ، رلم ٗٓٗ/ٖٔ( ، وابن حبان )ٕٗٗٔ، رلم 1ٙٔ/ٕأٌضا: الدارمى )( . وأخرجه 5ٔ2ٖ
 الرٌح هً" الشمال" و. الشابة الناعمة الفتاة ،"الخود" و. 1ٔٔ/ٙٔتفسٌر الطبري: ؼٌر فً أجده لم(ٕٔ)

 .!أبصره وما ممبل ابن وصؾ ما أطٌب وما. الباردة وهً المعروفة،
 . ولم أجده فً مكان آخر.1ٔٔ/ٙٔمن شواهد الطبري فً تفسٌره: (ٖٔ)
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الرإٌا فً النوم ، وأصله األناة ، ومنه الحلم ضد الطٌش  «الُحلم»جمع: ُحلم ، و :«األحبلم»و
 .(ٔ)فمٌل لما ٌرى فً النوم حلم ألنها حال أناة وسكون

وما نحن بتفسٌر  ، أي:"[ٗٗ}َوَما نَْحُن بِتَؤِْوٌِل اأْلَْحبَلِم بِعَاِلِمٌَن{ ]ٌوسؾ : لوله تعالى: 
 .(ٕ)"األحبلم بعالمٌن

 .(ٖ)"ٌمول: وما نحن بما تبول إلٌه األحبلم الكاذبة بعالمٌن لال الطبري:" 
 :[ٗٗ-ٖٗفوابد اآلٌتٌن:]

كثًٌرا ما ٌسؤل  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ولهذا كان النبً ، ال ٌجوز اإللدام على تعبٌر الرإٌا من ؼٌر علم -ٔ
 أصحابه عن الرإٌا، فٌمص علٌهم ما شاء هللا أن ٌمص.

سمرة بن جندب رضً هللا عنه لال: كان  كما ثبت فً الصحٌحٌن من حدٌث
لال: « هل رأى أحد منكم من رإٌا؟»مما ٌكثر أن ٌمول ألصحابه:  -ملسو هيلع هللا ىلص  -رسول هللا 

 .(ٗ)فٌمص علٌه ما شاء هللا أن ٌمص
لال النووي رحمه هللا فً ذكر فوابد هذا الحدٌث: "وفٌه استحباب السإال عن 

 .(٘)الرإٌا"
حمه هللا فً ذكر فوابد هذا الحدٌث أًٌضا: "وفٌه االهتمام بؤمر ولال ابن حجر ر

 .(ٙ)الرإٌا بالسإال عنها، وفضل تعبٌرها، واستحباب ذلن بعد صبلة الصبح" 
 -وفً صحٌح مسلم من حدٌث ابن عباس رضً هللا عنه لال: إن رسول هللا 

 .(2)«مصها أعبرها لهمن رأى منكم رإٌا فلٌ»كان مما ٌمول ألصحابه  -ملسو هيلع هللا ىلص 
للرإٌا حمٌمة ثابتة مستمرة بنفسها ولٌست تابعة  استدل البعض بهذه اآلٌة على أن -ٕ

تعالى فً لصة الملن: }لَالُوا أَْضؽَاُث أَْحبَلٍم َوَما نَْحُن بِتَؤِْوٌِل اأْلَْحبَلِم ، إذ لال للتعبٌر
 .[ٗٗبِعَاِلِمٌَن{ ]ٌوسؾ: 

"فً اآلٌة دلٌل على بطبلن لول من ٌمول  لال المرطبً رحمه هللا فً تفسٌره:
إن الرإٌا على أول ما تعبر؛ ألن الموم لالوا: أضؽاث أحبلم، ولم تمع كذلن، فإن ٌوسؾ 
فسرها على سنً الجدب والخصب، فكان كما عبر، وفٌها دلٌل على فساد أن الرإٌا 

 .(1)على رجل طابر، فإذا عبرت ولعت" 
أصبت بعًضا، وأخطؤت »ألبً بكر عندما فسر الرإٌا:  - ملسو هيلع هللا ىلص -واستدلوا بموله 

 .(5)«بعًضا

                                                             
 .ٕٗ/ٖالنكت والعٌون:1ٔٔ-2ٔٔ/ٙٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٔ)
 .ٕٔٗالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .5ٔٔ/ٙٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .الباري فتح 5ٖٗ -1ٖٗ/  ٕٔ: عنه هللا رضً جندب بن سمرة عن البخاري رواه(ٗ)
 .ٖ٘/ ٘ٔ) مسلم لصحٌح النووي شرح(٘)
 .2ٖٗ/ ٕٔ) كذلن وانظر( ٙٗٗ/ ٕٔ) الباري فتح(ٙ)
 .(221ٔ/ ٗ( )5ٕٕٙ) الرإٌا، تؤوٌل فً باب ٖ الرإٌا كتاب صحٌحه، فً مسلم أخرجه(2)
 .ٕٔٓ/ 5 تفسٌر المرطبً: (1)
 رلم ٌصب، لم إذا عابر ألول الرإٌا ٌر لم من باب - 2ٗ التعبٌر كتاب فً صحٌحه فً البخاري أخرج(5)

 الحدٌث رلم الرإٌا، تؤوٌل فً باب - ٖ الرإٌا كتاب فً صحٌحه فً ومسلم( 5ٖٓ/ ٗ( )2ٓٗٙ) الحدٌث
 - وسلم علٌه هللا صلى - هللا رسول أتى رجبل أن عنه هللا رضً عباس ابن حدٌث من( 222ٔ/ ٗ( )5ٕٕٙ)
 والمستمل، فالمستكثر منها، ٌتكففون الناس فؤرى والعسل، السمن تنظؾ ظلة أن المنام فً اللٌلة رأٌت إنً: فمال
 رجل به أخذ ثم به، فعبل آخر رجل به أخذ ثم فعلوت، به أخذت فؤران السماء، إلى األرض من واصل سبب وإذا
 لتدعنً وهللا أنت، بؤبً هللا، رسول ٌا: بكر أبو فمال فعبل له وصل ثم فانمطع آخر رجل به أخذ ثم فعبل، آخر
 .«اعبرها»: - وسلم علٌه هللا صلى - له فمال أعبرها
 المرآن من فالمستكثر تنظؾ، حبلوته فالمرآن والسمن العسل من ٌنظؾ الذي وأما فاإلسبلم الظلة، أما: لال

 به ٌؤخذ ثم هللا، فٌعلٌن به، تؤخذ علٌه أنت الذي فالحك األرض إلى السماء من الواصل السبب وأما والمستمل،
 فؤخبرنً به، فٌعلو له ٌوصل ثم به، فٌنمطع رجل به ٌؤخذ ثم به، فٌعلو آخر رجل به ٌؤخذ ثم به، فٌعلو آخر رجل
 وأخطؤت بعًضا أصبت»: - وسلم علٌه هللا صلى - النبً لال أخطؤت؟ أم أصبت وأمً أنت بؤبً هللا رسول ٌا
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ووجه الداللة: أن الرإٌا حمٌمة لم ٌدرن بعضها أبو بكر، وأخطؤ فٌها، ثم 
 .(ٔ)بتعبٌره لها لم تتؽٌر حمٌمتها

لال الحافظ ابن حجر: "وفً الحدٌث أن الرإٌا لٌست ألول عابر كما تمدم 
بن عبد هللا الكرمانً: المعبر ال ٌؽٌر الرإٌا عن وجهها عبارة تمرٌره، لكن لال إبراهٌم 

عابر وال ؼٌره، وكٌؾ ٌستطٌع مخلوق أن ٌؽٌر ما كانت نسخته من أم الكتاب؟ ؼٌر أنه 
ٌستحب لمن ٌتدرب فً علم التؤوٌل أالَّ ٌتعرض لما سبك إلٌه ممن ال ٌشن فً أمانته 

 ودٌنه".
: "وهذا مبنً على تسلٌم أن المرابً تنسخ لال الحافظ تعلٌمًا على لول الكرمانً

من أم الكتاب على وفك ما ٌعبرها العارؾ، وما المانع أنها تنسخ على وفك ما ٌعبرها 
 .(ٕ)أول عابر"

بؤن ولوعها بعد التعبٌر عبارة عن « إذا عبرت ولعت»وأجابوا عن حدٌث 
بر ولع تعبٌره عنده، زوال التردد للرابً، فإنه ال تزال نفسه تتردد فً تعبٌره، فإذا ع

ولٌس فٌه أن الوالع أًٌضا ٌتبع تعبٌره، وإنما المضرة فً تعبٌر الرإٌا المشوهة هو 
 .(ٖ)التحزٌن ال ؼٌر
 ،(ٗ)«على رجل طابر: »-ملسو هيلع هللا ىلص  -الشٌخ األلبانً رحمه هللا حٌث فً لوله ورّجح 

وؼٌرهما، والحدٌث صرٌح  أي أنها ال تستمر ما لم تعبر، كما لال الطحاوي والخطابً
إلى أال نمصها إال  -ملسو هيلع هللا ىلص  -بؤن الرإٌا تمع على مثل ما تعبر، ولذلن أرشدنا رسول هللا 

على ناصح أو عالم؛ ألن المفروض فٌهما أن ٌختار أحسن المعانً فً تؤوٌلها فتمع على 
مما تحتمله الرإٌا ولو  ذلن ممٌد بما إذا كان التعبٌر وفك ذلن، لكن مما ال رٌب فٌه أن

 .(٘)على وجه، ولٌس خطؤ محًضا، وإال فبل تؤثٌر له حٌنبذ، وهللا أعلم
 المرآن

ٍة أَنَا أُنَبِّئُكُْم بِتَؤِْوٌِلِه فَؤَْرِسلُوِن ) َكَر بَْعَد أُم   [٘ٗ({ ]ٌوسف : ٘ٗ}َولَاَل ال ِذي نََجا ِمْنُهَما َواد 
 التفسٌر:

صاحبًَ ٌوسؾ فً السجن وتذكر بعد مدة ما نسً من أمر ٌوسؾ: ولال الذي نجا من المتل من 
 أنا أخبركم بتؤوٌل هذه الرإٌا، فابعثونً إلى ٌوسؾ آلتٌكم بتفسٌرها.

ةٍ لوله تعالى:  َكَر بَْعَد أُمَّ  ، أي:"[٘ٗأَنَا أُنَبِّبُُكْم بِتَؤِْوٌِلِه{ ]ٌوسؾ :  }َولَاَل الَِّذي نََجا ِمْنُهَما َوادَّ
ا من المتل من صاحبًَ ٌوسؾ فً السجن وتذكر بعد مدة ما نسً من أمر ٌوسؾ: ولال الذي نج

 .(ٙ)"أنا أخبركم بتؤوٌل هذه الرإٌا
َكَر بَْعَد{ ]ٌوسؾ : لوله تعالى:وفً    ، وجوه:[٘ٗ}َولَاَل الَِّذي نََجا ِمْنُهَما َوادَّ

، (ٔ)وأبو بكر بن عٌاش، (5)، وأبو رزٌن(1)، والحسن(2)أحدها : ٌعنً بعد حٌن ، لاله ابن عباس
 .(ٗ)، والسدي(ٖ)، وابن كثٌر(ٕ)ومجاهد

                                                                                                                                                                               

 .«تمسم ال»: لال اخطؤت بالذي لتحدثنً هللا رسول ٌا فوهللا: لال «بعًضا
 .5ٗٗ/ ٗ: الباري فتح: انظر(ٔ)
 .2ٖٗ/ ٕٔ: الباري فتح(ٕ)
 .ٖٓ٘/ ٗ) العرب ولسان( 5ٗٗ/ ٗ) الباري فتح: انظر(ٖ)
رإٌا المإمن جزء من أربعٌن جزءا من النبوة وهى على رجل طابر ما لم ٌحدث بها فإذا تحدث » الحدٌث (ٗ)

 .«بها سمطت وال ٌحدث بها إال لبٌبا أو حبٌبا
( ، والبٌهمى فى شعب اإلٌمان ٖٙٗ، رلم ٕ٘ٓ/5ٔوالطبرانى )( ، 21ٕٕ، رلم ٖٙ٘/ٗأخرجه الترمذى )

 (.2ٙ2ٗ، رلم 5ٓٔ/ٗ)
 .11ٔ/ ٔ: وفوابدها فمهها من وشًء الصحٌحة األحادٌث سلسلة(٘)
 .ٕٔٗالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .ٕٓٔ/ٙٔ(:ص5ٖٗٔٔ)-(5ٖٖ5ٔانظر: تفسٌر الطبري) (2)
 .ٕٓٔ/ٙٔ(:ص5ٖٗ2ٔانظر: تفسٌر الطبري) (1)
 .ٕٓٔ/ٙٔ(:ص5ٖٖٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (5)
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 .(٘)"وهو: األجل الذي ٌعلمه هللا، بعد حٌن لال ابن عباس:" 
 .(2)، ومجاهد(ٙ)الثانً: بعد حمبة من الدهر. لاله عكرمة
 .(5)، وحكاه ابن جرٌج عن ابن عباس(1)الثالث: بعد سنٌن. لاله سعٌد بن جبٌر

ولرأ ابن ، (ٖٔ)، والضحان(ٕٔ)، ولتادة(ٔٔ)، وعكرمة(ٓٔ)، لاله ابن عباسالرابع: بعد نسٌان 
بفتح األلؾ، وتخفٌؾ المٌم وفتحها بمعنى: بعد  :«بَْعَد أََمةٍ »:(ٙٔ)، ومجاهد(٘ٔ)، وعكرمة(ٗٔ)عباس
 .(2ٔ)نسٌان
َكَر بَْعَد أَْمهٍ »وفٌها لراءة ثالثة   .(1ٔ)هذ لراءة مجاهد ، مجزومة المٌم مخففة.«َوادَّ
 .(5ٔ)بعد أمة من الناس ، لاله الحسن الخامس :
فمٌل له: ٌا أبا  ،«أنا آتٌكم بتؤوٌله»:وكان الحسن ٌمرأ هذه اآلٌة "لال مالن بن دٌنار:  

 .(ٕٓ)"سعٌد أنا أنببكم بتؤوٌله لال: أهو كان نبٌهم
ألمً ٌوسؾ فً الجب وهو ابن سبع عشرة سنة، وكان فً العبودٌّة وفً  لال الحسن : "

السجن وفً الملن ثمانٌن سنة، ثم جمع هللا عز وجل شمله، وعاش بعد ذلن ثبلثًا وعشرٌن 
 .(ٕٔ)"سنة

 .(ٕٕ)"فابعثونً إلى ٌوسؾ آلتٌكم بتفسٌرها ، أي:"[٘ٗ}فَؤَْرِسلُوِن{ ]ٌوسؾ : لوله تعالى: 
 .(ٖٕ)"فانطلك السالً إلى ٌوسؾ ،ٌكن السجن فً المدٌنةلم ": لال ابن عباس 
 المرآن

ٌُك أَْفتِنَا فًِ َسْبعِ بَمََراٍت ِسَماٍن ٌَؤْكُلُُهن  َسْبٌع ِعَجاٌف َوَسْبعِ سُْنباَُلٍت ُخْضرٍ  ّدِ  }ٌُوسُُف أٌََُّها الّصِ
 [ٙٗ({ ]ٌوسف : ٌَْٙٗعلَُموَن )َوأَُخَر ٌَابَِساٍت لَعَلًِّ أَْرِجُع إِلَى الن اِس لَعَل ُهْم 

 التفسٌر:

                                                                                                                                                                               
 .ٕٓٔ/ٙٔ(:ص5ٖٕٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٔ)
 .ٕٔٔ/ٙٔ(:ص5ٖ٘ٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕ)
 .ٕٔٔ/ٙٔ(:ص5ٖ٘ٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖ)
 .ٕٔٔ/ٙٔ(:ص5ٖٕ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٗ)
 .ٕٔ٘ٔ/2(:صٗ٘ٙٔٔأخرجه ابن أبً حاتم) (٘)
 .ٕٔٔ/ٙٔ(:ص5ٖٖ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٙ)
 .ٕٕ٘ٔ/2(:صٙ٘ٙٔٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (2)
 .ٕٔ٘ٔ/2(:ص٘٘ٙٔٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (1)
 .ٕٔٔ/ٙٔ(:ص5ٖ٘ٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (5)
، وتفسٌر ابن ابً ٕٕٔ/ٙٔ(:ص5ٖٙٓٔ(، و)5ٖ٘٘ٔ(، و)5ٖ٘ٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٓٔ)

 .ٕٕ٘ٔ/2(:ص1٘ٙٔٔحاتم)
 .ٕٕٔ/ٙٔ(:ص5ٖ٘5ٔ )-(5ٖ٘ٙٔالطبري)انظر: تفسٌر  (ٔٔ)
 .ٕٕٔ/ٙٔ(:ص5ٖٙٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕٔ)
 .ٖٕٔ/ٙٔ(:ص5ٖٖٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖٔ)
 . ٕٕٔ/ٙٔ(: ص5ٖ٘٘ٔانظر:تفسٌر الطبري)(ٗٔ)
 . ٕٕٔ/ٙٔ(ص5ٖ٘ٙٔانظر:تفسٌر الطبري)(٘ٔ)
 .ٖٕٔ-ٕٕٔ/ٙٔ(:ص5ٖٕٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٙٔ)
 . ٕٕٔ/ٙٔانظر:تفسٌر الطبري:(2ٔ)
 .ٖٕٔ/ٙٔ(:ص5ٖٙ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (1ٔ)
 .ٕٕ٘ٔ/2(:ص5٘ٙٔٔانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (5ٔ)
 .ٕٕ٘ٔ/2(:صٓٙٙٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕٓ)
 .2ٕٗ/ٙٔ(:ص55ٕ2ٔأخرجه الطبري) (ٕٔ)
 .ٕٔٗالتفسٌر المٌسر: (ٕٕ)
 .ٕٕ٘ٔ/2(:صٔٙٙٔٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٖٕ)
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ر لنا رإٌا َمن رأى سبع بمرات  وعندما وصل الرجل إلى ٌوسؾ لال له: ٌوسؾ أٌها الصدٌك فّسِ
سمان ٌؤكلهن سبع بمرات هزٌبلت، ورأى سبع سنببلت خضر وأخر ٌابسات؛ لعلً أرجع إلى 

 موا مكانتن وفضلن.الملن وأصحابه فؤخبرهم؛ لٌعلموا تؤوٌل ما سؤلتن عنه، ولٌعل
ٌُك أَْفِتنَا فًِ َسْبعِ َبمََراٍت ِسَماٍن ٌَؤْكُلُُهنَّ َسْبٌع ِعَجاٌؾ َوَسْبِع لوله تعالى:  ّدِ }ٌُوسُُؾ أٌََُّها الّصِ

وعندما وصل الرجل إلى ٌوسؾ لال له:  ، أي:"[ٙٗسُْنببَُلٍت ُخْضٍر َوأَُخَر ٌَابَِساٍت{ ]ٌوسؾ : 
ر لنا  رإٌا َمن رأى سبع بمرات سمان ٌؤكلهن سبع بمرات هزٌبلت، ٌوسؾ أٌها الصدٌك فّسِ

 .(ٔ)"ورأى سبع سنببلت خضر وأخر ٌابسات
 ، "(ٕ)"وهً: السنون المخصبات {،أفتنا فً سبع بمرات سمان}لوله:  :"لتادة عن  

وهً السنون  {:وسبع سنببلت خضر، }(ٖ)"ٌؤكلهن سبع عجاؾ وهن السنون المحول الجدوب
المحول الجدوب، فبل  {:وأخر ٌابسات، }(ٗ)"رض نباتها وزرعها وثمارهاالمخاصٌب تخرج األ

 .(٘)"تخرج األرض زرعها وال ثمارها
 :(ٙ)احتمل تسمٌته بالصدٌك وجهٌنو 

 أحدهما : لصدله فً تؤوٌل رإٌاهما .
الثانً : لعلمه بنبوته . والفرق بٌن الصادق والصدٌك أن الصادق فً لوله بلسانه ، والصدٌك 

تجاوز صدله لسانه إلى صدق أفعاله فً موافمة حاله ال ٌختلؾ سره وجهره ، فصار كل من 
 صّدٌك صادلاً ولٌس كل صادق صّدٌماً .

لعلً أرجع إلى  ، أي:"[ٙٗ}لَعَّلًِ أَْرِجُع إِلَى النَّاِس لَعَلَُّهْم ٌَْعلَُموَن{ ]ٌوسؾ : لوله تعالى: 
 .(2)"ؤلتن عنه، ولٌعلموا مكانتن وفضلنالملن وأصحابه فؤخبرهم؛ لٌعلموا تؤوٌل ما س

 أي لعلهم ٌعلمون تؤوٌل رإٌا الملن، وٌجوز أن ٌكون: لعلهم ٌعلمون لال الزجاج:" 
 .(1)"مكانن فٌكون ذلن سبب خبلصن من الحبس

 .(5)"تؤوٌلها {،لعلً أرجع إلى الناس لعلهم ٌعلمون"} عن السدي: 
 [:ٙٗ-٘ٗفوابد اآلٌتٌن:]

على كل جماعة ٌجمعهم أمر من األمور؛ إما دٌن، أو زمان، أو تطلك «: األمة»أن  -ٔ
 مكان، وأٌضا ٌطلك على اإلمام المدوة، وأدلتها كما ٌلً:

الجماعة من الناس فً المكان الواحد، لال تعالى: }ولما ورد ماء مدٌن وجد علٌه أمة  - أ
 .[ٖٕالمصص:]من الناس ٌسمون{ 

 .[ٖٕالزخرؾ:]الملة والدٌن، لال تعالى: }إنا وجدنا آباءنا على أمة{  - ب
الفترة من الزمن، لال تعالى: }ولال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنببكم بتؤوٌله  - ت

 .[ٌ٘ٗوسؾ:]فؤرسلون{ 
 .(ٓٔ)[ٕٓٔالنحل:]اإلمام المدوة المتبع، لال تعالى: }إن إبراهٌم كان أمة لانتا هلل حنٌفا{  - ث
تؤوٌل الرإٌا ٌشمل تفسٌرها الذي نسمٌه عبارة الرإٌا، وٌشمل الحمٌمة التً ٌإول أن  -ٕ

 .(ٔٔ)إلٌها الرإٌا، فالتعبٌر أخص من التؤوٌل

                                                             
 .ٕٔٗالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٕٕ٘ٔ/2(:صٕٙٙٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕ)
 .ٖٕ٘ٔ/2(:صٖٙٙٔٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٖ)
 .ٖٕ٘ٔ/2(:صٗٙٙٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٗ)
 .ٖٕ٘ٔ/2(:ص٘ٙٙٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (٘)
 .ٖٗ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٙ)
 .ٕٔٗالتفسٌر المٌسر: (2)
 .ٗٔٔ/ٖمعانً المرآن: (1)
 .ٖٕ٘ٔ/2(:ص2ٙٙٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (5)
 .(ٙٔ) رلم شرٌط ،(المجٌد فتح) كتاب على هللا حفظه الؽنٌمان الشٌخ شرحانظر:  (ٓٔ)
 .الفكر دار( ٕٖٖ) األصفهانً للراؼب المرآن ألفاظ مفردات معجم انظر(ٔٔ)
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ٌَاَي ِمْن لَْبُل لَْد َجعَلََها َربًِّ َحمًّا{  فالتؤوٌل كما فً لوله عز وجل: }َهذَا تَؤِْوٌُل ُرْإ
 .وكموله عز وجل: }نَبِّبْنَا بِتَؤِْوٌِلِه{

ٌَا تَْعبُُروَن{ ]ٌوسؾ:  ْإ [ وأؼلب األحادٌث فً ٖٗوالتعبٌر كموله: }إِْن كُْنتُْم ِللرُّ
 «.فؤولت ذلن بكذا: »-ملسو هيلع هللا ىلص  -الرإٌا أن ٌمول 
 "التؤوٌل عند السلؾ له معنٌان:و

أحدهما: بمعنى التفسٌر، وهذا هو الؽالب على اصطبلح المفسرٌن للمرآن كما ٌمول ابن 
ٌَاِن  َ ْجَن فَت جرٌر رحمه هللا: واختلؾ علماء التؤوٌل ومن ذلن لوله تعالى: }َوَدَخَل َمعَهُ الّسِ
لَاَل أََحُدهَُما إِنًِّ أََرانًِ أَْعِصُر َخْمًرا َولَاَل اآْلَخُر إِّنًِ أََراِنً أَْحِمُل فَْوَق َرأِْسً ُخْبًزا تَؤْكُُل 

ٌُْر ِمْنهُ نَّبِبْنَا بِتَؤِْوٌ ٌَؤْتٌِكَُما َطَعاٌم تُْرَزلَانِِه إِالَّ نَبَّؤْتُكَُما الطَّ ِلِه إِنَّا نََراَن ِمَن اْلُمْحِسنٌَِن * لَاَل اَل 
ٍة أََنا 2ٖ، ٖٙبِتَؤِْوٌِلِه{ ]ٌوسؾ:  َكَر بَْعَد أُمَّ [ أي تفسٌره ولوله: }َولَاَل الَِّذي نََجا ِمْنُهَما َوادَّ

 [.٘ٗ أُنَبِّبُكُْم بِتَؤِْوٌِلِه{ ]ٌوسؾ:
ومن ذلن لوله ، الثانً: من معانً التؤوٌل ٌطلك وٌراد به الحمٌمة التً ٌإول إلٌها الكبلم

 [.ٓٓٔتعالى: }َولَاَل ٌَا أََبِت َهذَا تَؤِْوٌُل ُرْإٌَاَي ِمْن لَْبُل{ ]ٌوسؾ: 
 .(ٔ)"فتؤوٌل األحادٌث التً هً رإٌا المنام هً نفس مدلولها التً تإول إلٌه

 المرآن
ا تَؤْكُلُوَن )}لَاَل  ({ 4ٗتَْزَرعُوَن َسْبَع ِسنٌَِن َدأَبًا فََما َحَصْدتُْم فَذَُروُه ِفً سُْنبُِلِه إاِل  لَِلٌاًل ِمم 

 [4ٗ]ٌوسف : 
 التفسٌر:

ٌن  لال ٌوسؾ لسابله عن رإٌا الملن: تفسٌر هذه الرإٌا أنكم تزرعون سبع سنٌن متتابعة جاّدِ
ً كل مرة فادَِّخروه، واتركوه فً سنبله؛ لٌتمَّ حفظه من لٌَْكثُر العطاء، فما حصدتم منه ف

س، ولٌكون أبمى، إال للٌبل مما تؤكلونه من الحبوب.  التسوُّ
لال ٌوسؾ لسابله عن  ، أي:"[2ٗ}لَاَل تَْزَرعُوَن َسْبَع ِسنٌَِن َدأَبًا{ ]ٌوسؾ : لوله تعالى: 

ٌن لٌَْكثُر العطاء  .(ٕ)"رإٌا الملن: تفسٌر هذه الرإٌا أنكم تزرعون سبع سنٌن متتابعة جاّدِ
 .(ٖ)"المبلزمة للشًء والعادة :«الدأب» لال الزجاج:" 
فما حصدتم منه فً كل  ، أي:"[2ٗ}فََما َحَصْدتُْم فَذَُروهُ فًِ سُْنبُِلِه{ ]ٌوسؾ : لوله تعالى: 
س، ولٌكون أبمىمرة   .(ٗ)"فادَِّخروه، واتركوه فً سنبله؛ لٌتمَّ حفظه من التسوُّ

لال: هو أبمى  {،لال تزرعون سبع سنٌن دأبا فما حصدتم فذروه فً سنبله"}عن السدي:  
 .(٘)"له

فلم ٌرض أن أفتاهم بالتؤوٌل حتى أمرهم بالرفك، فمال: سبع سنٌن دأبا فما  لال ابن زٌد:" 
 .(ٙ)"حصدتم فذروه فً سنبله ألن الحب إذا كان فً سنبله ال ٌإكل

ا تَؤْكُلُوَن{ ]ٌوسؾ : لوله تعالى:  إال للٌبل مما تؤكلونه من  ، أي:"[2ٗ}إِالَّ لَِلٌبًل ِممَّ
 .(2)"الحبوب
مما }إلى لوله  {تزرعون سبع سنٌن دأبا}: -ملسو هيلع هللا ىلص -لال لهم نبً هللا ٌوسؾ لال لتادة:" 
 .(1)"أراد نبً هللا ٌوسؾ البماء {،تؤكلون
 المرآن

                                                             
 .السلفٌة الثانٌة الطبعة( 5ٕ ،1ٕ) ص والتؤوٌل، المتشابه فً والدلٌل( 5ٖ - 5ٔ) ص التدمرٌة: انظر(ٔ)
 .ٕٔٗالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .ٗٔٔ/ٖمعانً المرآن: (ٖ)
 .ٕٔٗالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .ٖٕ٘ٔ/2(:ص1ٙٙٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (٘)
 .ٖٕ٘ٔ/2(:ص5ٙٙٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٙ)
 .ٕٔٗالتفسٌر المٌسر: (2)
 .ٖٕ٘ٔ/2(:ص2ٓٙٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (1)
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ا تُْحِصنُوَن ) ْمتُْم لَُهن  ِإال  لَِلٌاًل ِمم  وسف : ({ ]4ٌٗ}ثُم  ٌَؤْتًِ ِمْن بَْعِد ذَِلَن َسْبٌع ِشَداٌد ٌَؤْكُْلَن َما لَد 
ٗ4] 

 التفسٌر:
ثم ٌؤتً بعد هذه السنٌن الِخْصبة سبع سنٌن شدٌدة الَجْدب، ٌؤكل أهلها كل ما ادَّخرتم لهن من 

 لبل، إال للٌبل مما تحفظونه وتدَّخرونه لٌكون بذوًرا للزراعة.
ثم ٌؤتً بعد هذه  ، أي:"[1ٗ}ثُمَّ ٌَؤِْتً ِمْن بَْعِد ذَِلَن َسْبٌع ِشَداٌد{ ]ٌوسؾ : لوله تعالى: 

 .(ٔ)"السنٌن الِخْصبة سبع سنٌن شدٌدة الَجْدب
 .(ٕ)"وهن السنون المحمول، الجدوب"لتادة: لال  
أن ٌوسؾ، النبً ملسو هيلع هللا ىلص، فً زمانه كان ٌضع لرجل طعام اثنٌن  :"ابن زٌد، عن أبٌهعن  

فمال ٌوسؾ:  ،فٌمربه إلى الرجل فٌؤكل نصفه وٌدع نصفه، حتى إذا كان ٌوما لربه له فؤكله كله
 .(ٖ)"هذا أول ٌوم من السبع الشداد

{ ]ٌوسؾ : لوله تعالى:  ْمتُْم لَُهنَّ ٌَؤْكُْلَن َما لَدَّ ؤكلون فٌها مما ادخرتم أٌام ت ، أي:"[1ٗ}
 .(ٗ)"الرخاء
 .(٘)"ٌمول: ٌؤكلن ما كنتم اتخذتم فٌهن من الموت لال لتادة:" 
ا تُْحِصنُوَن{ ]ٌوسؾ : لوله تعالى:  إال الملٌل الذي تدخرونه  ، أي:"[1ٗ}إِالَّ لَِلٌبًل ِممَّ

 .(ٙ)"وتخببونه للزراعة
 .(2)"مما تحرزون :أي لال أبو عبٌدة:" 

 .(1)"ٌمول: تخزنون {،إال للٌبل مما تحصنون"}لوله:  :عباسعن ابن 
 .(5)"أي: مما تدخرون {،إال للٌبل مما تحصنون"}لوله:  :عن لتادة

 المرآن

 [3ٗ({ ]ٌوسف : 3ٗ}ثُم  ٌَؤْتًِ ِمْن بَْعِد ذَِلَن َعاٌم فٌِِه ٌُغَاُث الن اُس َوفٌِِه ٌَْعِصُروَن )
 التفسٌر:

السنٌن المجدبة عام ٌؽاث فٌه الناس بالمطر، فٌرفع هللا تعالى عنهم الشدة، ثم ٌؤتً من بعد هذه 
 وٌعصرون فٌه الثمار من كثرة الِخْصب والنماء.

ثم ٌؤتً من  ، أي:"[5ٗ}ثُمَّ ٌَؤِْتً ِمْن بَْعِد ذَِلَن َعاٌم فٌِِه ٌُؽَاُث النَّاُس{ ]ٌوسؾ : لوله تعالى: 
 .(ٓٔ)"الناس بالمطر، فٌرفع هللا تعالى عنهم الشدةبعد هذه السنٌن المجدبة عام ٌؽاث فٌه 

 .(ٔٔ)"ٌمول: ٌصٌبهم فٌه ؼٌث لال ابن عباس:" 
 .(ٕٔ)"ٌؽاث الناس بالمطر لال لتادة:" 
 .(ٖٔ)"بالمطر والؽٌث لال الطبري:أي:" 
ثم بشرهم بعد الَجْدب العام المتوالً بؤنه ٌعمبهم بعد ذلن } َعاٌم فٌِِه ٌُؽَاُث  لال ابن كثٌر:" 

 .(ٔ) "النَّاُس { أي : ٌؤتٌهم الؽٌث ، وهو الَمطُر، وتُؽل الببلد

                                                             
 .ٕٔٗالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٕٗ٘ٔ/2(:ص2ٔٙٔٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٕ)
 .ٕٗ٘ٔ/2(:ص2ٕٙٔٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٖ)
 .ٔ٘/ٕصفوة التفاسٌر: (ٗ)
 .ٕٗ٘ٔ/2(:ص2ٖٙٔٔأخرجه ابن أبً حاتم) (٘)
 .ٔ٘/ٕصفوة التفاسٌر: (ٙ)
 .ٖٖٔ/ٔمجاز المرآن: (2)
 .ٕٗ٘ٔ/2(:ص2٘ٙٔٔأخرجه ابن أبً حاتم) (1)
 .ٕٗ٘ٔ/2(:ص2ٙٙٔٔأخرجه ابن أبً حاتم) (5)
 .ٕٔٗالتفسٌر المٌسر: (ٓٔ)
 .ٕٗ٘ٔ/2(:ص22ٙٔٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٔٔ)
 .ٕٗ٘ٔ/2(:ص21ٙٔٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٕٔ)
 .1ٕٔ/ٙٔتفسٌر الطبري: (ٖٔ)
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، لال: فٌه ٌؽاثون {ثم ٌؤتً من بعد ذلن عام فٌه ٌؽاث الناس"}عن لتادة، لوله:  
 .(ٕ)"بالمطر
عام فٌه ٌؽاث }أخبرهم بشًء لم ٌسؤلوه عنه، وكان هللا لد علمه إٌاه،  لال ابن عباس:" 
 .(ٖ)"، بالمطر {الناس
وٌعصرون فٌه الثمار من كثرة  ، أي:"[5ٗ}َوفٌِِه ٌَْعِصُروَن{ ]ٌوسؾ : لوله تعالى: 

 .(ٗ)"الِخْصب والنماء
وهذا خبٌر من ٌوسؾ علٌه السبلم للموم عما لم ٌكن فً رإٌا ملكهم،  لال الطبري:" 

 .(٘)"ولكنه من علم الؽٌب الذي آتاه هللا داللةً على نبوته وحجة على صدلة
وٌَعصُر الناس ما كانوا ٌعصرون على عادتهم ، من زٌت ونحوه ،  لال ابن كثٌر:" 

 .(ٙ)"وسكر ونحوه حتى لال بعضهم : ٌدخل  فٌه حلب اللبن أًٌضا
ثم ٌؤتً من بعد ذلن عام فٌه }ثم زاده هللا علم سنة لم ٌسؤلوه عنها، فمال:  لال لتادة:" 

 .(2){"ٌؽاث الناس وفٌه ٌعصرون
 ، وجوه من التفسٌر:[5ٌَْٗعِصُروَن{ ]ٌوسؾ : }َوفٌِِه لوله تعالى:وفً  

 .(5)، ولتادة(1)أحدها : ٌعصرون العنب والزٌتون من خصب الثمار، لاله ابن عباس
ٌمول: ٌصٌبهم ؼٌث، فٌعصرون فٌه العنب، وٌعصرون فٌه الزٌت،  لال ابن عباس:" 

 .(ٓٔ)"وٌعصرون من كل الثمرات
 .(ٔٔ)"ٌعصرون أعنابهم ولال مجاهد:" 
 .(ٕٔ)"، لال: العنب {وفٌه ٌعصرون"}عن السدي: و 
 .(ٖٔ)"، لال: الزٌت{وفٌه ٌعصرون"}عن الضحان: و 

عن ابن  علً بن أبً طلحةالمواشً من خصب المراعً، رواه  ٌَْحِلبونالثانً : أي: فٌه 

 .(٘ٔ)بالتاء، ٌعنً: تحتلبون« َوفٌِِه تَْعصُرونَ »، ولرأ(ٗٔ)عباس
ال معنى له، ألنه خبلؾ المعروؾ من كبلم العرب، وخبلؾ  لال الطبري:وهذا المول" 

 .(ٙٔ)"ما ٌعرؾ من لول ابن عباس
الثالث : ٌعصرون السحاب بنزول الؽٌث وكثرة المطر، من لوله تعالى:}وأنزلنا من المعصرات 

اجاً{ ] النبؤ :   .(2ٔ)[ . لاله عٌسى بن عمر الثمفً ٗٔماًء ثجَّ
 .(1ٔ)بمعنى: ٌمطرون، «َوفٌِِه ٌُْعَصُرونَ »ولرئ:  

                                                                                                                                                                               
 .5ٖٖ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٔ)
 .5ٕٔ/ٙٔ(:ص5ٖ21ٔأخرجه الطبري) (ٕ)
 .5ٕٔ/ٙٔ(:ص5ٖ1ٓٔأخرجه الطبري) (ٖ)
 .ٕٔٗالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .1ٕٔ/ٙٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .5ٖٖ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٙ)
 .1ٕٔ/ٙٔ(:ص5ٖ22ٔأخرجه الطبري) (2)
 .5ٕٔ/ٙٔ(:ص5ٖ1ٗٔ )-(5ٖ1ٕٔانظر: تفسٌر الطبري) (1)
 .ٖٓٔ/ٙٔ(:ص5ٖ15ٔانظر: تفسٌر الطبري) (5)
 .5ٕٔ/ٙٔ(:ص5ٖ1ٗٔأخرجه الطبري) (ٓٔ)
 .ٖٓٔ/ٙٔ(:ص5ٖ1٘ٔأخرجه الطبري) (ٔٔ)
 .ٖٓٔ/ٙٔ(:ص5ٖ1ٙٔأخرجه الطبري) (ٕٔ)
 .ٖٓٔ/ٙٔ(:ص5ٖ12ٔأخرجه الطبري) (ٖٔ)
 .ٖٓٔ/ٙٔ(:ص5ٖ5ٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٗٔ)
 .ٖٓٔ/ٙٔ(:ص5ٖ5ٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (٘ٔ)
 .ٕٖٔ/ٙٔتفسٌر الطبري: (ٙٔ)
 .٘ٗ/ٖانظر: النكت والعٌون: (2ٔ)
 .ٖٔٔ/ٙٔانظر: تفسٌر الطبري: (1ٔ)
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، ومنه (ٕ)، وذكره الزجاج(ٔ)الرابع : تنجون ، مؤخوذ من العُْصرة وهً المنجاة، لاله أبو عبٌدة
 :(ٖ)لول الشاعر

ٌَْر ُمَؽاثٍ   َوَلمَْد َكاَن عُْصَرةَ الَمْنُجودِ               َصاِدًٌا ٌَْستَِؽٌُث َؼ
 :(ٗ)الممهور المؽلوب، ولال لبٌد :أي

 وما كان ولّافا بؽٌر معّصر                فبات وأسرى الموم آخر لٌلهم 
 .(٘)"ٌمال: فبلن فً عصر وفً عصر، إذا كان فً حصن ال ٌمدر علٌه لال الزجاج:" 
وكان بعض من ال علم له بؤلوال السلؾ من  واعترض الطبري على هذا الوجه لاببل:" 

وفٌه }َمذهب كبلم العرب، ٌوجه معنى لوله:  أهل التؤوٌل، ممن ٌفسر المرآن برأٌه على
وذلن تؤوٌل ٌكفً من الشهادة على ... إلى: وفٌه ٌنجون من الجدب والمحط بالؽٌث {ٌعصرون

 .(ٙ)"خطبه خبلفه لول جمٌع أهل العلم من الصحابة والتابعٌن
 :(1)، ومنه لول الشاعر(2)الخامس : تحسنون وتفضلون. ذكره الماوردي

 أمبلكنا ملن              ٌعصر فٌنا مثل ما تعصرلو كان فً 
 أي: ٌحسن. 

لال الماوردي:"وهذا المول من ٌوسؾ ؼٌر متعلك بتؤوٌل الرإٌا وإنما هو استبناؾ خبر 
 .(5)أطلمه هللا تعالى علٌه من آٌات نبوته"

 [:5ٗ-2ٗفوابد اآلٌات:]
 أرض مصر أرض فبلحة وزراعة من عهدها األول. -ٔ
 فً الصوامع وؼٌرها مبدأ التصادي هام ومفٌد. االحتفاظ بالفابض -ٕ
 كمال ٌوسؾ فً حسن تعبٌر الرإى شًء عظٌم. -ٖ
 فضل ٌوسؾ علٌه السبلم على أهل مصر حٌث أفادهم بؤكثر مما سؤلوا. -ٗ
 المرآن

سُوُل لَاَل اْرِجْع إِلَى َربَِّن فَاْسؤَْلهُ َما  ا َجاَءُه الر  ِتً }َولَاَل اْلَمِلُن ائْتُونًِ بِِه فَلَم  بَاُل النِّْسَوِة الال 
ٌِْدِهن  َعِلٌٌم ) ٌِْدٌَُهن  ِإن  َرّبًِ بَِك  [ٓ٘({ ]ٌوسف : ٓ٘لَط ْعَن أَ

 التفسٌر:

                                                             
 .ٖٗٔ-ٖٖٔ/ٔانظر: مجاز المرآن: (ٔ)
 .ٗٔٔ/ٖانظر: معانً المرآن: (ٕ)
 1ٖٔ الجمهرات من وهى إلٌه الناس أحب من وكان أخته ابن اللجاج بها ٌرثى لصٌدة فى زٌد ألىالبٌت  (ٖ)

 ..(عصر) واللسان ٕ٘ٓ/ 5 والمرطبً 5ٖٓ وااللتضاب ،ٕٕٙ/ ٔ والفرطٌن ،ٖٔٔ/ٙٔالطبري فى والبٌت
 . وؼٌرها.(سرى) والتاج واللسان ،ٕٖٔ/ٙٔ: والطبري -٘ٙ/ ٔ دٌوانه(ٗ)
ًٌا خرج وكان جعفر، بن خالد ابن جزء بن لٌس ذكر من البٌت وهذا لومه، من هلن من فٌها ذكر لصٌدة من  ؼاز
. فمتله البرد فهرأه الدرع، وعلٌه ألصحابه، ربٌبة فرسه على بات فرسه، ظهر على فجؤه مات رجع فلما فظفر،
ٌْهِ  فَعَاُجوا...  ِصَحابَهُ  نَاَدى ٌَْومَ  َجْزءٍ  بن ولٌسُ : لبٌد ٌمول ذلن ففً  ضمَّرِ  َسَواِهمَ  ِمنْ  َعلَ
ابحِ  َدفٌِؾَ  تَِدؾُّ ...  َشْطبَةٍ  َجْرَداءَ  فَْوقَ  الَمنَاٌَا َطَوتْهُ 

رِ  الطَّ  الُمتََمّطِ
 . . . ........................ ... . . . . . . . . . . . . . . . .فَبَات
 فرسه ظهر على وهو الموت ٌد أخذته ولد وهزلها، السفر لوحها لد خٌبل علٌه فعطفوا صحابه، نادى: ٌمول
 ،"المتمطر الرابح" و األرض، وجه من لرٌب وهو الطابر ٌفعل كما طٌرانًا تطٌر أي ،"تدؾ" الطوٌلة، الجرداء
 .له أسرع فذلن منه، هارًبا المطر، فً طابًرا فراخه، إلى ٌإوب الذي الطابر وهو
 وذكر ،"معصر بدار:" الدٌوان ورواٌة. أصابه ألمر إال عنهم ٌتؤخر ولم أصحابه، وسار هلًكا، علٌها فبات: ٌمول
 .األخرى الرواٌة

 .ٗٔٔ/ٖمعانً المرآن: (٘)
 .ٕٖٔ-ٖٔٔ/ٙٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .٘ٗ/ٖانظر: النكت والعٌون: (2)
 .٘ٗ/ٖانظر: النكت والعٌون: (1)
 .٘ٗ/ٖالنكت والعٌون: (5)
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ولال الملن ألعوانه: أخرجوا الرجل المعّبِر للرإٌا من السجن وأحضروه لً، فلما جاءه رسول 
نه أن ٌسؤل النسوة البلتً الملن ٌدعوه لال ٌوسؾ للرسول: ارجع إلى سٌدن الملن، واطلب م

جرحن أٌدٌهن عن حمٌمة أمرهن وشؤنهن معً؛ لتظهر الحمٌمة للجمٌع، وتتضح براءتً، إن 
 ربً علٌم بصنٌعهن وأفعالهن ال ٌخفى علٌه شًء من ذلن.

ولال الملن ألعوانه: أخرجوا  ، أي:"[ٓ٘}َولَاَل اْلَمِلُن ابْتُونًِ بِِه{ ]ٌوسؾ : لوله تعالى: 
 .(ٔ)"بِّر للرإٌا من السجن وأحضروه لًالرجل المع
تًِ لَطَّْعَن لوله تعالى:  سُوُل لَاَل اْرِجْع إَِلى َربَِّن فَاْسؤَْلهُ َما بَاُل النِّْسَوةِ البلَّ ا َجاَءهُ الرَّ }فَلَمَّ

{ ]ٌوسؾ :  ٌِْدٌَُهنَّ جاءه رسول الملن ٌدعوه لال ٌوسؾ للرسول: ارجع إلى سٌدن  ، أي:"[ٓ٘أَ
 .(ٕ)"الملن، واطلب منه أن ٌسؤل النسوة البلتً جرحن أٌدٌهن عن حمٌمة أمرهن وشؤنهن معً

أبى علٌه السبلم أن ٌخرج من السجن حتى تُبرأ ساحته من تلن التهمة  لال الصابونً:" 
 .(ٖ)"بل جرمالشنٌعة، وأن ٌعلم الناس جمٌعاً أنه ُحبس ب

ٌِْدِهنَّ َعِلٌٌم{ ]ٌوسؾ : لوله تعالى:  إن ربً علٌم بصنٌعهن  ، أي:"[ٓ٘}إِنَّ َربًِّ بَِك
 .(ٗ)"وأفعالهن ال ٌخفى علٌه شًء من ذلن

ٌمول: إن هللا تعالى ذكره ذو علم بصنٌعهن وأفعالهن التً فعلن، بً  لال الطبري:" 
 .(٘)"وٌفعلن بؽٌري من الناس، ال ٌخفى علٌه ذلن كله، وهو من وَراء جزابهن على ذلن

ٌِْدِهنَّ َعِلٌٌم{ ]ٌوسؾ : لوله تعالى:وفً    :(ٙ)، وجهان[ٓ٘}إِنَّ َربًِّ بَِك
 أحدهما : معناه إن هللا بكٌدهن علٌم. 

إن سٌدي إطفٌر العزٌز، زوج المرأة التً راودتنً عن نفسً، ذو علم ببراءتً مما الثانً : 
 .لرفتنً به من السوء

 الفوابد:

 فضل العلم وشرفه إذ به رفع الملن ٌوسؾ إلى حضرته وهو رفٌع. -ٔ
 فضٌلة الحلم واألناة وعدم التسرع فً األمور. -ٕ
 المرآن

ٌِْه ِمْن سُوٍء لَالَِت اْمَرأَُت }لَاَل َما َخْطبُكُن  إِْذ  ِ َما َعِلْمنَا َعلَ َراَوْدتُن  ٌُوسَُف َعْن نَْفِسِه لُْلَن َحاَش َّلِل 
اِدلٌَِن )  [ٔ٘({ ]ٌوسف : ٔ٘اْلعَِزٌِز اآْلَن َحْصَحَص اْلَحكُّ أَنَا َراَوْدتُهُ َعْن نَْفِسِه َوإِن هُ لَِمَن الص 

 التفسٌر:
ً جرحن أٌدٌهن: ما شؤنكن حٌن راودتنَّ ٌوسؾ عن نفسه ٌوم الضٌافة؟ لال الملن للنسوة البلت

فهل رأٌتن منه ما ٌرٌب؟ للن: معاذ هللا ما علمنا علٌه أدنى شًء ٌَشٌنه، عند ذلن لالت امراة 
العزٌز: اآلن ظهر الحك بعد خفابه، فؤنا التً حاولت فتنته بإؼرابه فامتنع، وإنه لمن الصادلٌن 

 فً كل ما لاله.
لال  ، أي:"[ٔ٘}لَاَل َما َخْطبُكُنَّ إِْذ َراَوْدتُنَّ ٌُوسَُؾ َعْن نَْفِسِه{ ]ٌوسؾ : لوله تعالى: 

 .(2)"الملن للنسوة البلتً جرحن أٌدٌهن: ما شؤنكن حٌن راودتنَّ ٌوسؾ عن نفسه ٌوم الضٌافة؟
وفً هذا الكبلم مترون، لد استؽنً بداللة ما ذكر علٌه عنه، وهو:"فرجع  لال الطبري:" 

الرسول إلى الملن من عند ٌوسؾ برسالته، فدعا الملن النسوة البلتً لطعن أٌدٌهن وامرأة 

                                                             
 .ٕٔٗالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٕٔٗالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .ٔ٘/ٕصفوة التفاسٌر: (ٖ)
 .ٕٔٗالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .2ٖٔ/ٙٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .ٙٗ/ٖ، والنكت والعٌون:2ٖٔ/ٙٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٙ)
 .ٕٔٗالتفسٌر المٌسر: (2)
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ما خطبكن( ، ما }وٌعنً بموله:  {...ما خطبكن إذ راودتن ٌوسؾ عن نفسه}العزٌز" فمال لهن: 
 .(ٔ){"إذ راودتن ٌوسؾ عن نفسه}نكان أمركن، وما كان شؤنك

جاء الرسول الملن من عند ٌوسؾ بما أرسله إلٌه، جمع النسوة فلما  لال ابن إسحاق:" 
 .(ٕ)"؟ {ما خطبكن إذ راودتن ٌوسؾ عن نفسه}ولال: 
ِه ِمْن سُوٍء{ ]ٌوسؾ : لوله تعالى:  ٌْ ِ َما َعِلْمَنا َعلَ للن: معاذ هللا  ، أي:"[ٔ٘}لُْلَن َحاَش ّلِِلَّ

 .(ٖ)"ما علمنا علٌه أدنى شًء ٌَشٌنه
{ ]ٌوسؾ : لوله تعالى:  ذلن لالت  ، أي:"[ٔ٘}لَالَِت اْمَرأَُت اْلعَِزٌِز اآْلَن َحْصَحَص اْلَحكُّ

 .(ٗ)"امراة العزٌز: اآلن ظهر الحك بعد خفابه
 .(٘)"تمول: اآلن تبٌن الحك وانكشؾ فظهر لال الطبري:" 
 بانت حصة الحك :، أي«الحصة»برز وتبٌن، واشتماله فً اللؽة من  :أي لال الزجاج:" 

 .(ٙ)"وجهته من جهة الباطل
، أي: اآلن {اآلن حصحص الحك}لالت راعٌل امرأة إطفٌر العزٌز:  لال ابن إسحاق:" 

 .(2)"برز الحك وتبٌَّن
ٌّن{اآلن حصحص الحك"}:  عن ابن عباس  ، (5)وروي عن مجاهد .(1)"، لال: تب
 ، مثل ذلن.(ٖٔ)، وابن زٌد(ٕٔ)، والسدي(ٔٔ)، ولتادة(ٓٔ)الضحان
ما خطبكن إذ راودتن ٌوسؾ عن نفسه للن }لال الملن: ابتونً بهن! فمال:  لال السدي:" 

، ولكن امرأة العزٌز أخبرتنا أنها راودته عن نفسه، ودخل  {حاش هلل ما علمنا علٌه من سوء
اآلن }فمالت امرأة العزٌز: ، معها البٌت وحّل سراوٌله، ثم شدَّه بعد ذلن،، فبل تدري ما بدا له

 .(ٗٔ){"حصحص الحك
اِدلٌَِن{ ]ٌوسؾ : لوله تعالى:  ، فؤنا التً  ، أي:"[ٔ٘}أَنَا َراَوْدتُهُ َعْن نَْفِسِه َوإِنَّهُ لَِمَن الصَّ

 .(٘ٔ)"حاولت فتنته بإؼرابه فامتنع، وإنه لمن الصادلٌن فً كل ما لاله
 .(ٙٔ)"فٌما كان لال ٌوسؾ مما اّدَعت علٌه لال ابن إسحاق:" 
 المرآن

ٌَْد اْلَخائِنٌَِن ) ٌَْهِدي َك َ اَل  ٌِْب َوأَن  ّللا   [ٕ٘({ ]ٌوسف : ٕ٘}ذَِلَن ِلٌَْعلََم أَنًِّ لَْم أَُخْنهُ بِاْلغَ
 التفسٌر:

لٌعلم العزٌز أنً لم أخنه  ،ذلن األمر الذي فعلتُه من رّد الرسول حتى تظهر براءتًلال ٌوسؾ: 
 .ال ٌوفك الخابن وال ٌسّدد خطاه، وأن فً زوجته فً ؼٌبته بل تعففت عنها

                                                             
 .1ٖٔ-2ٖٔ/ٙٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .1ٖٔ-2ٖٔ/ٙٔ(:ص5ٗٓٙٔالطبري) أخرجه (ٕ)
 .ٕٔٗالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .ٕٔٗالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .1ٖٔ/ٙٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .٘ٔٔ/ٕمعانً المرآن: (ٙ)
 .5ٖٔ/ٙٔ(:ص5ٗٔ1ٔأخرجه الطبري) (2)
 .1ٖٔ/ٙٔ(:ص5ٗٓ2ٔأخرجه الطبري) (1)
 .1ٖٔ/ٙٔ(:ص5ٗٓ1ٔانظر: تفسٌر الطبري) (5)
 .1ٖٔ/ٙٔ(:ص5ٗٔ2ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٓٔ)
 .1ٖٔ/ٙٔ(:ص5ٗٔٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٔٔ)
 .1ٖٔ/ٙٔ(:ص5ٗٔ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕٔ)
 .5ٖٔ/ٙٔ(:ص5ٕٗٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖٔ)
 .5ٖٔ/ٙٔ(:ص5ٗٔ5ٔأخرجه الطبري) (ٗٔ)
 .ٕٔٗالتفسٌر المٌسر: (٘ٔ)
 .5ٖٔ/ٙٔ(:ص5ٗٔ1ٔأخرجه الطبري) (ٙٔ)



ٕٙٙ 
 

ٌِْب{ ]ٌوسؾ : لوله تعالى:  األمر الذي فعلتُه ذلن  ، أي:"[ٕ٘}ذَِلَن ِلٌَْعلََم أَّنًِ لَْم أَُخْنهُ بِاْلؽَ
لٌعلم العزٌز أنً لم أخنه فً زوجته فً ؼٌبته بل تعففت  ،من رّد الرسول حتى تظهر براءتً

 .(ٔ)"عنها
ٌِْب{ ]ٌوسؾ : لوله تعالى:وفً    ، وجهان:[ٕ٘}ذَِلَن ِلٌَْعلََم أَنًِّ لَْم أَُخْنهُ بِاْلؽَ

لٌعلم ٌوسؾ أنً لم أخنه بالؽٌب ، ٌعنً أحدها : أنه لول امرأة العزٌز عطفاً على ما تمدم ، ذلن 
اآلن فً ؼٌبه بالكذب علٌه وإضافة السوء إلٌه ألن هللا ال ٌهدي كٌد الخابنٌن ، حكاه ابن 

 .(ٕ)عٌسى
الثانً : أنه لول ٌوسؾ بعد أن علم بظهور صدله ، وذلن لٌعلم العزٌز أنً لم أخنه بالؽٌب عنه 

، (1)، والسدي(2)، والضحان(ٙ)، ولتادة(٘)ومجاهد، (ٗ)، والحسن(ٖ)فً زوجته، لاله ابن عباس
 .(ٓٔ)، وأبو صالح(5)، وابن إسحاق(1)والسدي
هو: لول ٌوسؾ لملٌكه، حٌن أراد هللا عذره، فذكر أنه لد هم بها  لال ابن عباس:" 
 .(ٔٔ)"وهمت به
ذلن لٌعلم أطٌفٌر سٌده أنً لم أخنه بالؽٌب أي: لم أكن ألخالؾ إلى  لال ابن إسحاق:" 

 .(ٕٔ)"أهله من حٌث ال ٌعلم، وأن هللا ال ٌهدي كٌد الخابنٌن
أمرأته  إنً أردت التبٌٌن للملن أمر :هذا لول ٌوسؾ علٌه السبلم، المعنى لال الزجاج:" 

 .(ٖٔ)"والنسوة، لٌعلم أنً لم أخنه بالؽٌب
ٌَْد اْلَخابِنٌَِن{ ]ٌوسؾ : لوله تعالى:  َ اَل ٌَْهِدي َك وأن هللا ال ٌوفك أهل  ، أي:"[ٕ٘}َوأَنَّ َّللاَّ

 .(ٗٔ)"الخٌانة، وال ٌرشدهم فً خٌانتهم
 المرآن

اَرةٌ بِالسُّوِء إِال  َما َرِحَم َربًِّ إِن  َرّبًِ َغفُوٌر َرِحٌٌم  ُئ نَْفِسً ِإن  الن ْفَس َْلَم  ({ ٖ٘)}َوَما أُبَّرِ

 [ٖ٘]ٌوسف : 
 التفسٌر:
: وال أزكً نفسً وال أنّزهها، إن النفس لكثٌرة األمر لصاحبها بعمل المعاصً طلبا لال ٌوسؾ

ُ بالعصمة. إن هللا ؼفور لذنوب َمن تاب ِمن عباده، رحٌم بهم. لملذاتها، إال من َرِحَمهُ َّللاَّ
(ٔ٘). 

ُئ َنْفِسً{ ]ٌوسؾ : لوله تعالى:  أزكً نفسً وال  ال: ولال ٌوسؾ ، أي:"[ٖ٘}َوَما أُبَّرِ
 .(ٙٔ)"أنّزهها
ٌمول ٌوسؾ صلوات هللا علٌه: وما أبرئ نفسً من الخطؤ والزلل  لال الطبري:" 
 .(ٔ)"فؤزكٌها

                                                             
 .ٕ٘/ٕصفوة التفاسٌر: (ٔ)
 .ٙٗ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٕ)
 .2ٕ٘ٔ/2(:ص5٘ٙٔٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٖ)
 .2ٗ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٗ)
 .ٔٗٔ/ٙٔ(:ص5ٕٕٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (٘)
 .ٔٗٔ/ٙٔ(:ص5ٕٗ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٙ)
 .ٔٗٔ/ٙٔ(:ص5ٕٗ2ٔانظر: تفسٌر الطبري) (2)
 .2ٕ٘ٔ/2(:ص5ٙٙٔٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (1)
 .ٓٗٔ/ٙٔ(:ص5ٕٗٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (5)
 .ٔٗٔ/ٙٔ(:ص5ٕٗٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٓٔ)
 .2ٕ٘ٔ/2(:ص5٘ٙٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔٔ)
 .2ٕ٘ٔ/2(:ص52ٙٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕٔ)
 .٘ٔٔ/ٕمعانً المرآن: (ٖٔ)
 .ٕٔٗالتفسٌر المٌسر: (ٗٔ)
 .ٕٕٗالتفسٌر المٌسر: (٘ٔ)
 .ٕ٘/ٕصفوة التفاسٌر: (ٙٔ)
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ُئ َنْفِسً{ ]ٌوسؾ : لوله تعالى:وفً    :(ٕ)، ثبلثة وجوه[ٖ٘}َوَما أَُبّرِ
 بٌوسؾ . أحدها : أنه لول العزٌز، أي: وما أبرىء نفسً من سوء الظن

الوجه الثانً: أنه لول امرأة العزٌز وما أبرىء نفسً إن كنت راودت ٌوسؾ عن نفسه ألن 
 النفس باعثة على السوء إذا ؼلبت الشهوة علٌها .
 .(ٖ)الوجه الثالث : أنه من لول ٌوسؾ. اختاره الطبري

 هو المول األول، وذلن ألمرٌن: –وهللا أعلم -والراجح
 . (ٗ)إمام المفسرٌن ابن جرٌر الطبريأحدهما: ألنه اختٌار 

 ربً إن ربً رحم ما إال بالسوء ألمارة النفس إن نفسً أبرىء وما»والثانً: أن هذا الكبلم: 
، ومن البعد أن ٌرلى الكافر إلى هذا والصالحٌن األنبٌاء لسان على إال ٌجري ال«. رحٌم ؼفور

 المستوى فٌمول ذلن.
ُئ نَْفِسً{ ]ٌوسؾ : واختلؾ فً السبب الذي من اجله لال ٌوسؾ:  وفٌه   ،[ٖ٘}َوَما أَُبّرِ

 وجوه:
أحدها : أن ٌوسؾ لما لال: }ذلن لٌعلم أنً لم أخنه بالؽٌب{، لالت امرأة العزٌز: وال حٌن حللت 

 .(٘)السراوٌل ؟ فمال : }وما أبريء نفسً إن النفس ألّمارة بالسوء{، لاله السدي
، لال: لاله ٌوسؾ حٌن جًء به،  {ذلن لٌعلم أنً لم أخنه بالؽٌب"}عن السدي: وروي  

لٌعلم العزٌز أنه لم ٌخنه بالؽٌب فً أهله، وأن هللا ال ٌهدي كٌد الخابنٌن. فمالت امرأة العزٌز: ٌا 
 .(ٙ){"وما أبرئ نفسً إن النفس ألمارة بالسوء}ٌوسؾ، وال ٌوم حللت سراوٌلن؟ فمال ٌوسؾ: 

الثانً : أن ٌوسؾ لما لال ذلن ؼمزه جبرٌل علٌه السبلم فمال : وال حٌن هممت ؟ فمال: }وما 
، (5)، وسعٌد بن جبٌر(1)، وأبو صالح(2)أُبريء نفسً إن النفس ألّمارة بالسوء{. لاله ابن عباس

 .(ٓٔ)والحسن

َحاَش  لما جمع الملن النسوة فسؤلهن: هل راودتن ٌوسؾ عن نفسه؟ للن لال ابن عباس:" 
ذلن }اآلٌة. لال ٌوسؾ:  {اآلن حصحص الحك}هلل، ما علمنا علٌه من سوء! لالت امرأة العزٌز: 

وما أبرئ }، لال فمال له جبرٌل: وال ٌوم هممت بما هممت! فمال:  {لٌعلم أنً لم أخنه بالؽٌب
 .(ٔٔ){"نفسً إن النفس ألمارة بالسوء

، لال: هذا لول ٌوسؾ لال:  {أخنه بالؽٌبذلن لٌعلم أنً لم "}عن أبً صالح، فً لوله:  
وما أبرئ نفسً إن النفس ألمارة }فمال له جبرٌل: وال حٌن حللت سراوٌلن؟ لال فمال ٌوسؾ: 

 .(ٕٔ)"، اآلٌة{بالسوء
. لال جبرٌل، أو  {ذلن لٌعلم أنً لم أخنه بالؽٌب}لما لال ٌوسؾ:  لال سعٌد بن جبٌر:" 

 .(ٖٔ){"وما أبرئ نفسً إن النفس ألمارة بالسوء}َملَن: وال ٌوم هممت بما هممت به؟ فمال: 
ن! فمال: )وما  {ذلن لٌعلم أنً لم أخنه بالؽٌب"}عن الحسن:   ، لال له جبرٌل: اذكر همَّ

 .(ٔ){"أبرئ نفسً إن النفس ألمارة بالسوء

                                                                                                                                                                               
 .ٕٗٔ/ٙٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .1ٗ/ٖانظر:النكت والعٌون: (ٕ)
 .ٕٗٔ/ٙٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .ٕٗٔ/ٙٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .ٙٗٔ/ٙٔ(:ص5ٗٗٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (٘)
 .ٙٗٔ/ٙٔ(:ص5ٗٗٗٔأخرجه الطبري) (ٙ)
 .ٖٗٔ/ٙٔ(:ص5ٕٗ1ٔانظر: تفسٌر  الطبري) (2)
 .٘ٗٔ/ٙٔ(:ص5ٖٗ5ٔانظر: تفسٌر الطبري) (1)
 .ٖٗٔ/ٙٔ(:ص5ٖٗٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (5)
 .٘ٗٔ/ٙٔ(:ص5ٖٗ2ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٓٔ)
 .ٖٗٔ/ٙٔ(:ص5ٕٗ1ٔأخرجه الطبري) (ٔٔ)
 .٘ٗٔ/ٙٔ(:ص5ٖٗ5ٔأخرجه الطبري) (ٕٔ)
 .ٖٗٔ/ٙٔ(:ص5ٖٗٔٔأخرجه الطبري) (ٖٔ)
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له : اذكر ما هممت به، فمال: }وما أبرىء نفسً إن الثالث : أن الملن الذي مع ٌوسؾ لال 
 .(ٕ)النفس ألّمارة بالسوء{.وهذا لول لتادة

ذُكر لنا أن الملن الذي كان مع ٌوسؾ، لال له: اذكر ما هممت به. لال نبً  لال لتادة:" 
 .(ٖ){"وما أبرئ نفسً إن النفس ألمارة بالسوء}هللا: 

وَطعَن فً  ، لال الملن، {أنً لم أخنه بالؽٌبذلن لٌعلم "}عن عكرمة، لوله: وروي  
 .(ٗ){"وما أبرئ نفسً}جنبه: ٌا ٌوسؾ، وال حٌن هممت؟ لال: فمال: 

لما لال:}ذلن لٌعلم أنً لم أخنه بالؽٌب{،  ، وذلنلال ذلن ابتداًء من لبل نفسهالرابع : أن ٌوسؾ 
كره نبً هللا أن ٌكون لد زكى نفسه فمال: }وما أبريء نفسً إن النفس ألمارة بالسوء{. لاله ابن 

 .(ٙ)، والحسن(٘)عباس
ذلن لٌعلم أنً لم أخنه بالؽٌب وأن هللا ال ٌهدي كٌد "}عن ابن عباس، لوله: روي  
، هو لول ٌوسؾ لملٌكه، حٌن أراه هللا عذره، فذكر أنه لد همَّ بها وهمت به، فمال {الخابنٌن
 .(2)"، اآلٌة {وما أبرئ نفسً إن النفس ألمارة بالسوء}ٌوسؾ: 
اَرةٌ ِبالسُّوِء{ ]ٌوسؾ : لوله تعالى:  إن النفس لكثٌرة األمر ، أي:"[ٖ٘}إِنَّ النَّْفَس أَلَمَّ

 .(1)"لملذاتهالصاحبها بعمل المعاصً طلبا 
ٌمول: إن النفوَس نفوَس العباد، تؤمرهم بما تهواه، وإن كان هواها فً  لال الطبري:" 

 .(5)"ؼٌر ما فٌه رضا هللا
 :(ٓٔ)وٌحتمل لوله:}ألمارة بالسوء{ وجهٌن

 أحدهما : ٌعنً أنها مابلة إلى الهوى باألمر بالسوء .
 ٌصادؾ حزماً أفضت إلى السوء .الثانً : أنها تستثمل من عزابم األمور ما إن لم 

ُ بالعصمة ، أي:"[ٖ٘}إِالَّ َما َرِحَم َرّبًِ{ ]ٌوسؾ : لوله تعالى:   .(ٔٔ)"إال من َرِحَمهُ َّللاَّ

ٌمول: إال أن ٌرحم ربً من شاء من خلمه، فٌنجٌه من اتباع هواها  لال الطبري:" 
 .(ٕٔ)"وطاعتها فٌما تؤمُره به من السوء

إن هللا ؼفور لذنوب َمن تاب  ، أي:"[َٖ٘ربًِّ َؼفُوٌر َرِحٌٌم{ ]ٌوسؾ : }إِنَّ لوله تعالى: 
 .(ٖٔ)"ِمن عباده، رحٌم بهم

أن هللا ذو صفح عن ذنوب من تاب من ذنوبه، بتركه عموبته علٌها  لال الطبري:" 
 .(ٗٔ)"، به بعد توبته، أن ٌعذبه علٌها{رحٌم، }وفضٌحته بها 
 :[-ٔ٘فوابد اآلٌات:ٍ]

 ولول الحك ولو كان على النفس.فضٌلة الصدق  -ٔ
 فضٌلة هضم النفس باتهامها بالنمص والتمصٌر. -ٕ

                                                                                                                                                                               
 .٘ٗٔ/ٙٔ(:ص5ٖٗ2ٔأخرجه الطبري) (ٔ)
 .٘ٗٔ/ٙٔ(:ص5ٗٗٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕ)
 .٘ٗٔ/ٙٔ(:ص5ٗٗٔٔأخرجه الطبري) (ٖ)
 .ٙٗٔ-٘ٗٔ/ٙٔ(:ص5ٖٗٗٔأخرجه الطبري) (ٗ)
 .ٙٗٔ/ٙٔ(:ص5ٗٗ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (٘)
 .5ٗ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٙ)
 .ٙٗٔ/ٙٔ(:ص5ٗٗ٘ٔأخرجه الطبري) (2)
 .ٕٕٗالتفسٌر المٌسر: (1)
 .ٕٗٔ/ٙٔتفسٌر الطبري: (5)
 .5ٗ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٓٔ)
 .ٕٕٗالتفسٌر المٌسر: (ٔٔ)
 .ٕٗٔ/ٙٔتفسٌر الطبري: (ٕٔ)
 .ٕٕٗالتفسٌر المٌسر: (ٖٔ)
 .ٕٗٔ/ٙٔتفسٌر الطبري: (ٗٔ)
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؛ وما تضمناه من «الرحٌم»، و«الؽفور»: إثبات هذٌن االسمٌن الكرٌمٌن: ومن الفوابد -ٖ
 .صفة، وفعل

الذي لم ٌزل ٌؽفر الذنوب وٌتوب عل كل من ٌتوب ففً هو: "  :«الؽفور»فـ -
إنن لو أتٌتنً بمراب األرض خطاٌا ثم لمٌتنً ال الحدٌث: "إن هللا ٌمول ٌابن آدم 

ولال تعالى: }إِنَّ َربََّن َواِسُع اْلَمْؽِفَرِة{  .(ٔ)تشرن بً شٌباً ألتٌتن بمرابها مؽفرة"
 .[ٕٖ]النجم:

ولد فتح هللا األسباب لنٌل مؽفرته بالتوبة، واالستؽفار، واإلٌمان، والعمل 
عنهم، ولوة الطمع فً فضل هللا، وحسن  الصالح، واإلحسان إلى عباد هللا، والعفو

 .(ٕ)الظن باهلل، وؼٌر ذلن مما جعله هللا ممرباً لمؽفرته"
هو الذي تكثر منه المؽفرة. وبناء فعول: بناء المبالؽة :«الؽفور»لال الخطابً:"

 .(ٖ)فً الكثرة
  .(ٗ) "ذو الرحمة الواسعة التً وسعت كل شًء" :أي:«الرحٌم»و -
 المرآن
ٌْنَا َمِكٌٌن أَِمٌٌن )}َولَاَل  ا َكل َمهُ َلاَل إِن َن اْلٌَْوَم لََد ({ ٗ٘اْلَمِلُن ائْتُونًِ بِِه أَْستَْخِلْصهُ ِلنَْفِسً فَلَم 
 [ٗ٘]ٌوسف : 

 التفسٌر:
حٌن بلؽته براءة ٌوسؾ: جٌبونً به أجعله من خلصابً وأهل « مصر»ولال الملن الحاكم لـ 

الملن، وعرؾ براءته، وعظٌم أمانته، وحسن خلمه، لال له: مشورتً، فلما جاء ٌوسؾ وكلَّمه 
 إنن الٌوم عندنا عظٌم المكانة، ومإتمن على كل شًء.

ولال الملن  ، أي:"[ٗ٘}َولَاَل اْلَمِلُن ابْتُونًِ بِِه أَْستَْخِلْصهُ ِلنَْفِسً{ ]ٌوسؾ : لوله تعالى: 

 .(٘)"حٌن بلؽته براءة ٌوسؾ: جٌبونً به أجعله من خلصابً وأهل مشورتً« مصر»الحاكم لـ 
، ٌعنً ملن مصر األكبر، وهو فٌما ذكر {ولال الملن}ٌمول تعالى ذكره: لال الطبري:" 

حٌن تبٌن عذر ٌوسؾ، وعرؾ أمانته وعلمه، لال ، (ٙ)«الولٌد بن الّرٌان»ابن إسحاق: 
 .(2)"، ٌمول: أجعله من ُخلصابً دون ؼٌري{ابتونً به أستخلصه لنفسً} ألصحابه:
 .(1)"أتخذه لنفسً{،"أَْستَْخِلْصهُ ِلنَْفِسً عن لتادة} 

 . أي: الملن.(5)لال مجاهد : "وأسلم على ٌده"
 .(ٓٔ)"لال ذلن لّما تحمك براءته وعرؾ عفته وشهامته وعلمه لال الصابونً:" 
لال الملن لٌوسؾ: إنً أحب أن تخالطنً فً كل شًء إال فً أهلً،  لال ابن عباس:" 

وأنا آنؾ أن تؤكل معً، فؽضب ٌوسؾ، فمال: أنا أحك أن آنؾ إن أبً إبراهٌم خلٌل هللا وأبً 
 .(ٔٔ)"إسحاق ذبٌح هللا

                                                             
 فً باب الدعوات كتاب( 1ٗ٘/ ٘) سننه فً والترمذي بنحوه،( 2ٗٔ/ ٘) المسند فً أحمد اإلمام أخرجه(ٔ)

 كتاب( ٖٕٓ/ ٕ) والدارمً العمل، فضل باب اآلداب كتاب( ٕ٘٘ٔ/ ٕ) ماجه وابن واالستؽفار، التوبة فضل
 الوجه، هذا من إال النعرفه ؼرٌب حدٌث هذا الترمذي ولال أنس، عن هللا إلى العبد تمرب إذا باب الرلاق
 .(ٕٓٓ/ ٔ) الصحٌحة السلسلة: انظر. طرله بمجموع األلبانً الشٌخ وصححه

 .5ٕٔ، وانظر: أسماء هللا الحسنى:2ٗ ،2ٖ، السعدي:المبٌن الواضح الحك(ٕ)
 .٘ٙ/ٔانظر: شؤن الدعاء: (ٖ)
 .1ٗ، وشرح أسماء الحسنى فً ضوء الكتاب والسنة:11ٔ/ٔانظر:تفسٌر ابن عثٌمٌن: الفاتحة والبمرة: (ٗ)
 .ٕٕٗالتفسٌر الكٌسر: (٘)
 .2ٗٔ/ٙٔ(:5ٗٗٙٔتفسٌر الطبري) (ٙ)
 .2ٗٔ/ٙٔتفسٌر الطبري: (2)
 .5ٕ٘ٔ/2(:ص2ٓ5ٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (1)
 .ٕ٘/ٖالنكت والعٌون: (5)
 .ٕ٘/ٕصفوة التفاسٌر: (ٓٔ)
 .5ٕ٘ٔ/2(:ص2ٓ2ٔٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٔٔ)
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لما رأى العزٌز لبك ٌوسؾ، وكٌسه وظرفه دعاه فكان ٌتؽدى "عن أبً مٌسرة لال:  
انه، فلما كان بٌنه وبٌن المرأة ما كان لالت له مرة: فلٌتؽد وٌتعشى مع وٌتعشى معه دون ؼلم

الؽلمان فمال له ٌوسؾ فً وجهه: ترؼب أن تؤكل معً؟ أو تنكؾ أن تؤكل معً؟ أنا وهللا ٌوسؾ 
 .(ٔ)"بن ٌعموب نبً هللا بن إسحاق ذبٌح هللا بن إبراهٌم خلٌل هللا

ا َكلََّمهُ لَاَل لوله تعالى:  ٌْنَا َمِكٌٌن أَِمٌٌن{ ]ٌوسؾ : }فَلَمَّ فلما أتوا به  ، أي:"[ٗ٘إِنََّن اْلٌَْوَم لََد
عندنا عظٌم  وكلَّمه ٌوسؾ وشاهد الملن فضله، ووفور عمله، وُحسن كبلمه لال إنن الٌوم

 .(ٕ)"المكانة، ومإتمن على كل شًء
ألنه استدل بكبلمه على عمله ، وبعصمته على أمانته فمال :}إنن الٌوم  لال الماوردي:" 

 .(ٖ)لدٌنا مكٌن أمٌن{، وهذه منزلة العالل العفٌؾ"
 وجهان: ،[َٗ٘مِكٌٌن{ ]ٌوسؾ : وفً لوله تعالى:} 

ةٍ ِعْنَد ِذي اْلَعْرِش َمِكٌٍن{ ]التكوٌر :  :تعالى كموله أحدهما : وجٌه،   .(ٗ)مماتللاله  .[ٕٓ}ِذي لُوَّ
 الثانً : متمكن فً المنزلة الرفٌعة . 

 ثبلثة وجوه:  ،[ٗ٘أَِمٌٌن{ ]ٌوسؾ : }وفً لوله:
 .(٘)أحدها : أنه بمعنى آمن ال تخاؾ العوالب ، لاله ابن شجرة

 .(ٙ)الثانً : أنه بمعنى مؤمون ثمة ، لاله ابن عٌسى
 .(2)الثالث : حافظ ، لاله مماتل

إنن الٌوم لدٌنا :}صاحبة موسى، وصاحب ٌوسؾ  أفرس الناس ثبلثة: :"لال عبد هللا 
 .(1)"، وأبو بكر الصدٌك حٌن استخلؾ عمر{مكٌن أمٌن

 :[٘٘-ٗ٘فوابد اآلٌتٌن:]
 تحمٌك الحكمة المابلة: المرء مخبوء تحت لسانه. -ٔ

[ ٗ٘سمى بعض خلمه ملكا فمال: }ولال الملن ابتونً به أستخلصه لنفسً{ ]ٌوسؾ: أنه  -ٕ
فإن هللا تعالى لد ، ال ٌلزم من اتفاق التسمٌة اتفاق المسمٌات، علٌه فإنه العزٌزوهو 

سمى نفسه سمٌعا بصٌرا، وأخبرنا أنه جعل اإلنسان سمٌعا بصٌرا، وسمى نفسه 
}لَمَْد َجاَءكُْم  لال تعالى: بالمإمنٌن رءوؾ رحٌم، -ملسو هيلع هللا ىلص-الرءوؾ الرحٌم، وأخبر أن نبٌه 

ٌْكُْم ِباْلُمْإِمنٌَِن َرُءوٌؾ َرِحٌٌم{ ]التوبة : َرسُوٌل مِ  ٌِْه َما َعنِتُّْم َحِرٌٌص َعلَ ْن أَْنفُِسكُْم َعِزٌٌز َعلَ
ٌِن{ ]الفاتحة :  ،[1ٕٔ ٌَْوِم الّدِ [ }َمِلِن النَّاِس{ ]الناس : ٗوسمى نفسه الملن فمال: }َماِلِن 
 كما فً اآلٌة موطن التفسٌر. وسمى بعض خلمه ملكا، [ٕ

 لمرآنا
 [٘٘({ ]ٌوسف : ٘٘}لَاَل اْجعَْلنًِ َعلَى َخَزائِِن اْْلَْرِض إِّنًِ َحِفٌظٌ َعِلٌٌم )

 التفسٌر:
، فإنً خازن أمٌن، ذو علم وبصٌرة بما « مصر»للملن: اجعلنً والًٌا على خزابن ٌوسؾ لال 
 أتواله.
للملن: ٌوسؾ لال  ، أي:"[٘٘}لَاَل اْجعَْلِنً َعلَى َخَزابِِن اأْلَْرِض{ ]ٌوسؾ : لوله تعالى: 

ًٌا على خزابن   .(5)"«مصر»اجعلنً وال

                                                             
 .5ٕ٘ٔ/2(:ص2ٓ1ٔٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٔ)
 .ٕ٘/ٕ، وصفوة التفاسٌر:ٕٕٗ/ٕانظر: التفسٌر المٌسر:  (ٕ)
 .5ٗ/ٖالنكت والعٌون: (ٖ)
 .ٖٓٗ/ٕانظر: تفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٗ)
 .5ٗ/ٖانظر: النكت والعٌون: (٘)
 .5ٗ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٙ)
 .ٖٓٗ/ٕانظر: تفسٌر مماتل بن سلٌمان: (2)
 .5ٕ٘ٔ/2(:ص2ٔٓٔٔأخرجه ابن أبً حاتم) (1)
 .ٕٕٗالتفسٌر الكٌسر: (5)
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وهذا  ...ٌمول جل ثناإه: لال ٌوسؾ للملن: اجعلنً على خزابن أرضن لال الطبري:" 
من ٌوسؾ صلوات هللا علٌه، مسؤلة منه للملن أن ٌوّلٌه أمر طعام بلده وخراجها، والمٌام بؤسباب 

 .(ٔ)"لؽنًبلده، ففعل ذلن الملن به، فٌما ب
 ، وجهان:[٘٘}لَاَل اْجعَْلنًِ َعَلى َخَزابِِن اأْلَْرِض{ ]ٌوسؾ : لوله تعالى:وفً  

أحدهما : هو لول بعض المتعممة أن الخزابن ها هنا الرجال ، ألن األفعال واأللوال مخزونة 
 فٌهم فصاروا خزابن لها .

 الثانً : وهو لول أصحاب الظاهر أنها خزابن األموال، وفٌها لوالن : 
فً أحدى -شٌبة بن النعمان الضبًأحدهما : أنه سؤله جمٌع الخزابن، وهذا معنى لول ابن زٌد، و

 .(ٕ)الرواٌات
: كان لفرعون خزابن كثٌرة ؼٌر الطعام لال: فؤسلم سلطانه كُلَّه إلٌه،  لال ابن زٌد:" 

  .(ٖ)"ء إلٌه، أمُره ولضاإه نافذٌ وجعل المضا
 .(ٗ)الثانً : أنه سؤله خزابن الطعام، أخرجه الطبري عن شٌبة بن نعامة الضبً

 :(٘)فإن كان المولً ظالماً فمد اختلؾ الناس فً جواز الوالٌة من لبله على لولٌن 
فرعون ، أحدهما : جوازها إن عمل بالحك فٌما تملده ، ألن ٌوسؾ علٌه السبلم ولً من لبل 

 وألن االعتبار فً حمه بفعله ال بفعل ؼٌره .
 الثانً : ال ٌجوز ذلن له لما فٌه من تولً الظالمٌن بالمعونة لهم وتزكٌتهم بتنفٌذ أعمالهم .

 :(ٙ)وأجاب من ذهب إلى هذا المول عن والٌته من لبل فرعون بجوابٌن
 وسى .أحدهما : أن فرعون ٌوسؾ كان صالحاً ، وإنما الطاؼً فرعون م
 الثانً : أنه نظر له فً أمبلكه دون أعماله فزالت عنه التبعة فٌه .

واألصح من إطبلق هذٌن المولٌن أن ٌفصل ما ٌتواله من جهة الظالم على ثبلثة 

 :(2)ألسام
أحدها : ما ٌجوز ألهله فعله من ؼٌر اجتهاد فً تنفٌذه كالصدلات والزكوات فٌجوز تولٌته من 

ص على متسحمٌه لد أؼنى عن االجتهاد فٌه ، وجواز تفرد أربابه به لد جهة الظالمٌن ألن الن
 أؼنى عن التنفٌذ .

والمسم الثانً : ما ال ٌجوز أن ٌتفردوا به وٌلزم اإلجتهاد فً مصرفه كؤموال الفًء فبل ٌجوز 
 تولٌته من جهة الظالم ألنه ٌتصرؾ بؽٌر حٍك وٌجتهد فٌما ال ٌستحك .

أن ٌتواله أهله ولبلجتهاد فٌه مدخل كالمضاٌا واألحكام ، فعمد التملٌد فٌه  والمسم الثالث : ما ٌجوز
ً بٌن مجبورٌن جاز ، وإن كان  محلول ، فإن كان النظر تننفٌذاً لحكم بٌن متراضٌٌن أو توسطا

 إلزام إجبار لم ٌجز .
وبصٌرة فإنً خازن أمٌن، ذو علم   ، أي:"[٘٘}إِنًِّ َحِفٌظٌ َعِلٌٌم{ ]ٌوسؾ : لوله تعالى:

 .(1)"بما أتواله
 ، أربعة وجوه:[٘٘}إِّنًِ َحِفٌظٌ َعِلٌٌم{ ]ٌوسؾ : لوله تعالى:وفً 

 .(ٔ)أحدها : حافظ لما استودعتنً عالم بما ولٌتنً ، لاله ابن إسحاق
 ، وأنه أول من كتب فً المراطٌس.(ٕ)الثانً : حفٌظ بالكتاب ، علٌم بالحساب ، حكاه ابن سرالة

 .(ٗ)، واألشجعً(ٖ)بالحساب ، علٌم باأللسن ، لاله سفٌانالثالث : حفٌظ 

                                                             
 .5ٗٔ-1ٗٔ/ٙٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .ٕٓٙٔ/2(:ص2ٕٔٔٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٕ)
 .5ٗٔ/ٙٔ(:ص5ٖٗ٘ٔأخرجه الطبري) (ٖ)
 .5ٗٔ/ٙٔ(:ص5ٗ٘ٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٗ)
 .ٓ٘/ٖانظر: النكت والعٌون: (٘)
 .ٔ٘/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٙ)
 .ٔ٘/ٖانظر: النكت والعٌون: (2)
 .ٕٕٗالتفسٌر المٌسر: (1)
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 .(٘)"عالم بلؽة الناس كلها :ٌعنً {علٌم} ،لما وكلتنً به {إنً حفٌظ} ولال مماتل:" 
 . (ٙ). لاله لتادةعلٌم بؤمرهاالرابع : حفٌظ لما ولٌت، 

 .(2)لاله شٌبة الضبً. بسنٌن المجاعة علٌم ،لما استودعتنً حفٌظالخامس:
وأولى المولٌن عندنا بالصواب، لوُل من لال: معنى ذلن:" إنً حافظ لما  الطبري:" لال 

، ومسؤلته  {اجعلنً على خزابن األرض}استودعتنً، عالم بما أولٌتنً"، ألن ذلن عمٌب لوله: 
الملن استكفاءه خزابن األرض، فكان إعبلمه بؤن عنده خبرةً فً ذلن وكفاٌته إٌاه، أشبه من 

 .(1)"إعبلمه حفظه الحساب، ومعرفته باأللسن
استعملنً عمر على البحرٌن ثم نزعنً، ثم دعانً بعد إلى العمل، "عن أبً هرٌرة لال:  

 .(5)"فؤبٌت فمال: لم؟ ولد سؤل ٌوسؾ العمل
 لفوابد:ا

 جواز ذكر المرشح للعمل كحذق الصنعة ونحوه وال ٌعد تزكٌة للنفس. -ٔ
وفً اآلٌة دلٌل على جواز أن ٌخطب اإلنسان عمبلً ٌكون له أهبلً وهو بحموله  -ٕ

 وشروطه لابم.
وفً اآلٌة دلٌل على أنه ٌجوز لئلنسان أن ٌصؾ نفسه بما فٌه من علم وفضل ، ولٌس  -ٖ

الصفات ولكن مخصوص فٌما الترن بوصلة أو تعلك هذا على اإلطبلق فً عموم 
بظاهر من مكسب وممنوع منه فٌما سواه لما فٌه من تزكٌة ومراءاة ، ولو تنزه الفاضل 
عنه لكان ألٌك بفضله ، فإن ٌوسؾ دعته الضرورة إلٌه لما سبك من حاله ولما ٌرجوه 

 .(ٓٔ)من الظفر بؤهله
 المرآن

ٌُْث ٌََشاُء نُِصٌُب بَِرْحَمتِنَا َمْن نََشاُء َواَل نُِضٌُع }َوَكذَِلَن َمك ن ا ِلٌُوسَُف فِ  ُ ِمْنَها َح أ ً اْْلَْرِض ٌَتَبَو 

 [ٙ٘({ ]ٌوسف : ٙ٘أَْجَر اْلُمْحِسنٌَِن )
 التفسٌر:

ٌنزل منها أي منزل « مصر»وكما أنعم هللا على ٌوسؾ بالخبلص من السجن مكَّن له فً أرض 
ٌشاء من عباده المتمٌن، وال ٌضٌع أجر َمن أحسن شٌبًا ِمن العمل شاءه. ٌصٌب هللا برحمته من 

 الصالح.
وهكذا مكنّا لٌوسؾ  ، أي:"[ٙ٘}َوَكذَِلَن َمكَّنَّا ِلٌُوسَُؾ فًِ اأْلَْرِض{ ]ٌوسؾ : لوله تعالى: 

 .(ٔٔ)"فً أرض مصر، وجعلنا له العزَّ والسلطان بعد الحبس والضٌك
 .(ٕٔ)"لال: ملكناه فٌها {،رضمكنا لٌوسؾ فً األ} عن ابن زٌد:" 
 .(ٖٔ)"فاستعمله على مصر، فكان صاحب أمرها هو الذي ٌلً البٌع واألمر لال السدي:" 

                                                                                                                                                                               
 .5ٗٔ/ٙٔ(:ص5ٗ٘٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٔ)
 .ٔ٘/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٕ)
، "حفظ" بدال من ٕٓٙٔ/2(:ص2ٔ٘ٔٔ. وفً رواٌة)ٕٓٙٔ/2(:ص2ٔ1ٔٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٖ)

 "حفٌظ".
 .ٓ٘ٔ/ٙٔ(:ص5ٗ٘1ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٗ)
 .ٖٓٗ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (٘)
 .ٕٓٙٔ/2(:ص2ٖٔٔٔ، وتفسٌر  ابن ابً حاتم)5ٗٔ/ٙٔ(:ص5ٗ٘ٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٙ)
 .ٕٓٙٔ/2(:ص2ٔ2ٔٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (2)
 .ٓ٘ٔ/ٙٔتفسٌر الطبري: (1)
 .ٕٓٙٔ/2(:ص2ٔٔٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (5)
 .ٕ٘/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٓٔ)
 .ٕ٘/ٕصفوة التفاسٌر: (ٔٔ)
 .ٕٔٙٔ/2(:ص2ٕٔٔٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٕٔ)
 .ٕٔٙٔ/2(:ص2ٔ5ٔٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٖٔ)
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فواله فٌما ٌذكرون عمل  .لال: لد فعلت ،بما ولٌتنً {،إنً حفٌظ علٌم"}عن ابن إسحاق:  
 .(ٔ)"أطٌفٌر، وعزل أطٌفٌر عما كان علٌه

 .(ٕ)"بعد ذلن سنة ونصفا ثم ملن أرض مصر بثل حكً مماتل عن ابن عباس، لال:" 
لملن من ٌومه  -إن شاء هللا« إنً حفٌظ علٌم»لو لال: لال:  -ملسو هيلع هللا ىلص-فروى مماتل أن النبً 

  .(ٖ)" ذلن
لال الماوردي :"ثم مات إظفٌر فزّوجه الملن بامرأة إظفٌر راعٌل ، فدخل بها ٌوسؾ 

أفرابٌم ومنشا ابنً ٌوسؾ، ومن زعم أنها زلٌخا لال لم فوجدها عذراء وولدت له ولدٌن 
ٌتزوجها ٌوسؾ وأنها لما رأته فً موكبه بكت ، ثم لالت : الحمد هلل الذي جعل الملون عبٌداً 
ً ، فضمها إلٌه فكانت فً عٌاله حتى ماتت عنده ولم  بالمعصٌة، وجعل العبٌد بالطاعة ملوكا

 .(ٗ)ٌتزوجها"
أُ لوله تعالى:  ٌَتَبَوَّ ٌُْث ٌََشاُء{ ]ٌوسؾ :  } ٌتخذ منها منزالً حٌث ٌشاء  ، أي:"[ِٙ٘مْنَها َح

 .(٘)"وٌتصرؾ فً الممكلة كما ٌرٌد
 .(ٙ)"ٌمول: ٌنزل منها حٌث ٌشاء لال سعٌد بن جبٌر:" 
ٌكون فٌها حٌث ٌشاء من تلن الدنٌا ٌصنع فٌها ما ٌشاء فوضت إلٌه، لال:  لال ابن زٌد:" 

 .(2)"ولو ٌشاء أن ٌجعل فرعون من تحت ٌدٌه، وٌجعله من فوق لفعل
نخص بإِنعامنا وفضلنا من  ، أي:"[ٙ٘}نُِصٌُب بَِرْحَمِتنَا َمْن نََشاُء{ ]ٌوسؾ : لوله تعالى: 

 .(1)"نشاء من عبادنا
 .(5)"سعتنا من نشاء :ٌعنً لال مماتل:" 
وال ٌضٌع أجر َمن أحسن  ، أي:"[ٙ٘}َواَل نُِضٌُع أَْجَر اْلُمْحِسنٌَِن{ ]ٌوسؾ : لوله تعالى: 

 .(ٓٔ)أحسن عمله وأطاع ربه"

ٌعنً فً اآلخرة بالجزاء . ومنهم من حملها على الدنٌا ، ومنهم من  لل الماوردي:" 
 .(ٔٔ)حملها على اآلخرة ، واألصح ما لدمناه"

 :(ٕٔ)واختلؾ فٌما أوتٌه من هذا الحال على لولٌن
 أحدهما : ثواب من هللا تعالى على ما ابتبله .

 الثانً : أنه أنعم بذلن علٌه تفضبلً منه ، وثوابه باٍق على حاله فً اآلخرة .
فذكروا، وهللا أعلم، أن أطٌفٌر هلن فً تلن اللٌالً، وأن الملن الرٌان  لال ابن إسحاق:" 

امرأة أطٌفٌر، راعٌل وأنها حٌن أدخلت علٌه لال: ألٌس هذا خٌرا مما كنت زوج ٌوسؾ 
ترٌدٌن؟ لال فٌزعمون أنها لالت: أٌها الصدٌك ال تلمنً فإنً كنت امرأة كما ترى امرأة حسناء 
جمبلء ناعمة فً ملن ودنٌا، وكان صاحبً ال ٌؤتً النساء وكنت كما جعلن هللا فً حسنن 

 .(ٖٔ)"ى ما رأٌت فٌزعمون أنه وجدها عذراء فؤصابها فولدت له رجلٌنوهٌبتن فؽلبتنً نفسً عل

                                                             
 .ٕٔٙٔ/2(:ص2ٕٓٔٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٔ)
 .ٕٓٗ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٕ)
 .ٕٓٗ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٖ)
 .ٕ٘/ٖالنكت والعٌون: (ٗ)
 .ٕ٘/ٕصفوة التفاسٌر: (٘)
 .ٕٔٙٔ/2(:ص2ٕٕٔٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٙ)
 .ٕٔٙٔ/2(:ص2ٕٖٔٔأخرجه ابن أبً حاتم) (2)
 .ٕ٘/ٕصفوة التفاسٌر: (1)
 .ٖٔٗ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (5)
 .ٕٕٗ، والتفسٌر المٌسر:ٕ٘/ٕانظر: صفوة التفاسٌر: (ٓٔ)
 .ٖ٘/ٖالنكت والعٌون: (ٔٔ)
 .ٖ٘/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٕٔ)
 . هكذا الترلٌم بالمطبوع!ٕٔٙٔ/2(:ص2ٕٖٔٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٖٔ)
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ولفت امرأة العزٌز على ظهر الطرٌك، حتى مر ٌوسؾ "الفضٌل بن عٌاض: لال  
 .(ٔ)"فمالت: الحمد هلل الذي جعل العبٌد ملوكا بطاعته وجعل الملون عبٌدا بمعصٌته

 الفوابد:
أولٌابه، فهو دلٌل الكرامة ال اإلهانة، وهو عنوان االبتبلء سنة هللا الجارٌة لتمحٌص أن  -ٔ

 . الصدق فً اإلٌمان
إذا ألام العباد دٌن هللا ، اآلثار الحسنة للحكم بما أنزل هللا: االستخبلؾ والتمكٌنأن من  -ٕ

تعالى، وخلص هلل تحاكمهم فً السر والعبلنٌة فإن هللا سبحانه ٌموٌهم وٌشدُّ من أزرهم 
كما استخلؾ الذٌن من لبلهم ومكّن لهم، وهً سنة إلهٌة حتى ٌستخلفهم فً األرض 

ٌوسؾ علٌه السبلم صار من ، فهذا ماضٌة نجدها فً لصص شتى فً كتاب هللا تعالى
أهل االستخبلؾ والتمكٌن، بعد أن ابتلى فؤبلى ببلء حسناً، وظهر أنه كان من المحسنٌن، 

ّنِا ِلٌُوسَُؾ فًِ األَرْ }لال تعالى: ٌُْث ٌََشاء نُِصٌُب ِبَرْحَمتِنَا َمن َوَكذَِلَن َمكَّ ُ ِمْنَها َح أ ِض ٌَتََبوَّ
 [.ٌٙ٘وسؾ: {]نََّشاء َوالَ نُِضٌُع أَْجَر اْلُمْحِسنٌَِن 

مع ما حملته المصة من التسلٌة والتثبٌت، حملت أٌضاً البشارة بؤن العالبة سوؾ تكون  -ٖ
 .لهم، وأنها العزة والتمكٌن

ال ٌكون إال ما ٌرٌد، فهو سبحانه منفرد ، فإنه له تعالى إثبات صفة اإلرادةومن الفوابد:  -ٗ
 باإلرادة، فبل مشٌبة وال إرادة بعد مشٌبته، والمراد باإلرادة هنا اإلرادة الكونٌة المدرٌة.

 فضٌلة اإلحسان فً المعتمد والمول والعمل. -٘
 المرآن

ٌٌْر ِلل ِذٌَن آَمنُوا َوَكانُوا ٌَت مُو  [4٘({ ]ٌوسف : 4َ٘ن )}َوَْلَْجُر اآْلِخَرِة َخ
 التفسٌر:

ولَثواب اآلخرة عند هللا أعظم من ثواب الدنٌا ألهل اإلٌمان والتموى الذٌن ٌخافون عماب هللا، 
 وٌطٌعونه فً أمره ونهٌه.

ٌٌْر ِللَِّذٌَن آَمنُوا َوَكانُوا ٌَتَّمُوَن{ ]ٌوسؾ : لوله تعالى:  جر وأل ، أي:"[2٘}َوأَلَْجُر اآْلِخَرِة َخ
 .(ٕ)"وثوابها خٌر للمإمنٌن المتمٌن من أجر الدنٌا اآلخرة
ٌمول: للذٌن صدلوا هللا  {خٌر للذٌن آمنوا} ولثواب هللا فً اآلخرة لال الطبري:" 

، ٌمول: {وكانوا ٌتمون، }ورسوله، مما أعطى ٌوسؾ فً الدنٌا من تمكٌنه له فً أرض مصر
بلل محارمه، فٌطٌعونه فً أمره وكانوا ٌتمون هللا، فٌخافون عمابه فً خبلؾ أمره واستح

 .(ٖ)"ونهٌه
ٌخبر تعالى أن ما ادخره  هللا لنبٌه ٌوسؾ ، علٌه السبلم ، فً الدار  لال ابن كثٌر:" 

اآلخرة أعظم وأكثر وأجل ، مما خوله من التصرؾ والنفوذ فً الدنٌا كما لال تعالى فً حك 
ٌِْر ِحَساٍب َوإِنَّ لَهُ ِعْنَدنَا لَ  ُزْلَفى َوُحْسَن سلٌمان ، علٌه السبلم : } َهذَا َعَطاُإَنا فَاْمنُْن أَْو أَْمِسْن ِبؽَ

والؽرض أن ٌوسؾ ، علٌه السبلم ، واله َملن مصر الرٌاُن بن الولٌد ، [ٓٗ،  5َٖمآٍب { ]ص : 
الوزارة فً ببلد مصر ، مكان الذي اشتراه من مصر زوج التً راودته ، وأسلم الملن على ٌدي 

 .(ٗ)"ٌوسؾ ، علٌه السبلم
 .(٘)"ٌمول: الجنة {،اآلخرة}دار " :عن عكرمة 
 .(ٙ)"ٌطٌعونه {،ٌتمون"}عن مجاهد:  

                                                             
 .ٕٕٙٔ/2(:ص2ٕٗٔٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٔ)
 .ٕ٘/ٕصفوة التفسٌر: (ٕ)
 .ٕ٘ٔ/ٙٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .5ٖٙ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٗ)
 .ٕٕٙٔ/2(:ص2ٕٙٔٔأخرجه ابن أبً حاتم) (٘)
 .ٕٕٙٔ/2(:ص2ٕ2ٔٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٙ)
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ٌٌْر ِللَِّذٌَن آَمنُوا َوَكانُوا ٌَتَّمُوَن{ ]ٌوسؾ : لوله تعالى:وفً   ، وجهان [2٘}َوأَلَْجُر اآْلِخَرةِ َخ
 :(ٔ)من التفسٌر

أحدهما : وألجر اآلخرة خٌر للذٌن آمنوا من أجر الدنٌا، ألن أجر اآلخرة دابم ، وأجر الدنٌا 
 .(ٕ)معنى لول ابن عباسمنمطع. وهذا 
 .(ٖ)"ٌمول: بالٌة {،وألجر اآلخرة خٌر"}ن ابن عباس: ع 

 الثانً : وألجر اآلخرة خٌر لٌوسؾ من التشاؼل بملن الدنٌا ونعٌمها لما فٌه من التبعة.
وألجر اآلخرة خٌر للذٌن آمنوا }سؤلت الحسن للت: ٌا أبا سعٌد "عن مالن بن دٌنار لال:  

ما هٌه؟ لال: ٌا مالن: اتموا المحارم، خمصت بطونهم، المحارم تركوا وهم  {:وكانوا ٌتمون
 .(ٗ)"ٌشتهونها
 الفوابد:
 الجنة. حٌث ٌنال العبد بها، من فوابد اآلٌة: فضٌلة التموى -ٔ

والتموى: فً اصطبلح الشرع هو: "اتخاذ ولاٌة من عذاب هللا بفعل أوامره، واجتناب 
 .(ٙ)"التمً ملجم ال ٌستطٌع كل ما ٌرٌد"لال عمر بن عبد العزٌز:  ، (٘)نواهٌه"

 هل اإلٌمان والتموى.أن العالبة سوؾ تكون ألأن   -ٕ
{، وأن فٌه أجر عظٌم للمإمنٌن وألجر اآلخرة خٌر"}ومنها: إثبات اآلخرة؛ لموله تعالى:  -ٖ

 المتمٌن.
 المرآن

ٌِْه   [4٘({ ]ٌوسف : 4٘فَعََرفَُهْم َوهُْم لَهُ ُمْنِكُروَن )}َوَجاَء إِْخَوةُ ٌُوسَُف فََدَخلُوا َعلَ
 التفسٌر:

؛ لٌجلبوا منها الطعام، -بعد أن حلَّ بهم الجدب فً أرضهم-« مصر»ولِدَم إخوة ٌوسؾ إلى 

ٌُّر هٌبته.   فدخلوا علٌه فعرفهم، ولم ٌعرفوه لطول المدة وتؽ
« مصر»ولِدَم إخوة ٌوسؾ إلى  أي:"، [1٘}َوَجاَء إِْخَوةُ ٌُوسَُؾ{ ]ٌوسؾ : لوله تعالى: 

 .(2)"؛ لٌجلبوا منها الطعام-بعد أن حلَّ بهم الجدب فً أرضهم-
روي: أنه لما استوزره الملن ألام العدل واجتهد فً تكثٌر الزراعات  لال البٌضاوي:" 

وضبط الؽبلت، حتى دخلت السنون المجدبة وعم المحط مصر والشؤم ونواحٌهما، وتوجه إلٌه 
الناس فباعها أوال بالدراهم والدنانٌر حتى لم ٌبك معهم شًء منها، ثم بالحلً والجواهر ثم 

ثم برلابهم حتى استرلهم جمٌعا ثم عرض األمر على الملن فمال:  بالدواب ثم بالضٌاع والعمار،
الرأي رأٌن فؤعتمهم ورد علٌهم أموالهم، وكان لد أصاب كنعان ما أصاب سابر الببلد فؤرسل 

 .(1)"إلٌه للمٌرة -ؼٌر بنٌامٌن -ٌعموب بنٌه
ِه فَعََرفَُهْم َوهُْم لَهُ ُمْنِكُروَن{ ]لوله تعالى:  ٌْ فدخلوا علٌه  ، أي:"[1ٌ٘وسؾ : }فََدَخلُوا َعلَ

 .(5)"فعرفهم، ولم ٌعرفوه لطول المدة وتؽٌُّر هٌبته

                                                             
 .ٖ٘/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٔ)
 .ٕٕٙٔ/2(:ص2ٕ٘ٔٔانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٕ)
 .ٕٕٙٔ/2(:ص2ٕ٘ٔٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٖ)
 .ٕٕٙٔ/2(:ص2ٕ1ٔٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٗ)
 .1ٕ/ ٔ: عثٌمٌن ابن تفسٌر(٘)
، وأبو 2ٖٗ/٘، وأخرجه ابن سعد فً الطبمات الكبرى:1ٔ٘/2(:صٗٓٗ٘أخرجه البٌهمً فً شعب اإلٌمان) (ٙ)

 ، بلفظ:"إن المتمً ملجم".5ٖٖ/٘وأبو نعٌم فً الحلٌة:
 .ٕٕٗالتفسٌر المٌسر: (2)
 .1ٙٔ/ٖتفسٌر البٌضاوي: (1)
 .ٕٕٗالتفسٌر المٌسر: (5)
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عرفهم ٌوسؾ ولم ٌعرفوه لطول العهد ومفارلتهم إٌاه فً سن  :أي لال البٌضاوي:" 
الحداثة ونسٌانهم إٌاه، وتوهمهم أنه هلن وبعد حاله التً رأوه علٌها من حاله حٌن فارلوه وللة 

 .(ٔ)"من التهٌب واالستعظامتؤملهم فً حبله 
 .(ٕ)"لال: ال ٌعرفونه {،وهم له منكرون"}عن لتادة:  
لم ٌعرفوه لطول العهد ومفارلته إٌاهم فً سن الحداثة، والعتمادهم أنه  لال الزمخشري:" 

لد هلن، ولذهابه عن أوهامهم لملة فكرهم فٌه واهتمامهم بشؤنه، ولبعد حاله التً بلؽها من الملن 
عن حاله التً فارلوه علٌها طرٌحا فً الببر، مشرٌا بدراهم معدودة، حتى لو تخٌل  والسلطان

لهم أنه هو لكذبوا أنفسهم وظنونهم، وألن الملن مما ٌبدل الزى وٌلبس صاحبه من التهٌب 
واالستعظام ما ٌنكر له المعروؾ. ولٌل: رأوه على زى فرعون علٌه ثٌاب الحرٌر جالسا على 

من ذهب وعلى رأسه تاج، فما خطر ببالهم أنه هو. ولٌل: ما رأوه إال من سرٌر فً عنمه طوق 
بعٌد بٌنهم وبٌنه مسافة وحجاب، وما ولفوا إال حٌث ٌمؾ طبلب الحوابج، وإنما عرفهم ألنه 
فارلهم وهم رجال ورأى زٌهم لرٌبا من زٌهم إذ ذلن، وألن همته كانت معمودة بهم وبمعرفتهم، 

 .(ٖ)"فكان ٌتؤمل وٌتفطن
ٌِْه فَعََرفَُهْم َوهُْم لَهُ ُمْنِكُروَن{ ]ٌوسؾ : لوله تعالى:وفً    ، وجهان:[1٘}فََدَخلُوا َعلَ

 .(ٗ)أحدهما : أنه عرفهم حٌن دخلوا علٌه من ؼٌر تعرٌؾ ، لاله ابن عباس
إن إخوة ٌوسؾ لما دخلوا علٌه فعرفهم وهم له منكرون لال: جاء  لال ابن عباس:" 

بصواع الملن الذي كان ٌشرب فٌه فوضعه على ٌده فجعل ٌنمره وٌطن وٌنمره وٌطن فمال: إن 
هذا الجام لٌخبرنً عنكم خبرا، هل كان لكم أخ من أبٌكم ٌمال له ٌوسؾ؟ وكان أبوه ٌحبه دونكم؟ 

ً الجب، وأخبرتم أباكم أن الذبب أكله كله، وجبتم على لمٌصه بدم وأنكم انطلمتم به فؤلمٌتموه ف
فجعل بعضهم ٌنظر إلى بعض، وٌعجبون إن هذا الجام لٌخبر خبركم فمن أٌن ٌعلم  كذب؟ لال:

 .(٘)"هذا؟
 .(ٙ)الثانً : ما عرفهم حتى تعرفوا إلٌه فعرفهم، لاله الحسن

إخوته؟ لال: ال وهللا ما عرفهم للت للحسن ترى ٌوسؾ عرؾ "عن ابن عون، لال:  
 .(2)"حتى تعرفوا إلٌه

 ولٌل بل عرفهم بلسانهم العبرانً حٌن تكلموا به .
لال ابن عباس : "إنما سمٌت عبرانٌة ألن إبراهٌم علٌه السبلم عبر بهم فلسطٌن فنزل 

 .(1)من وراء نهر األردن فسّموا العبرانٌة"
لما اطمؤن ٌوسؾ فً ملكه، وخرج من الببلء الذي كان فٌه، وخلت  لال ابن إسحاق:" 

السنون المخصبة التً كان أمرهم باإلعداد فٌها للسنٌن التً أخبرهم بها أنها كابنة، ُجهد الناس 
فً كل وجه، وضربوا إلى مصر ٌلتمسون بها المٌرة من كل بلدة. وكان ٌوسؾ حٌن رأى ما 

ٌنهم، وكان ال ٌحمل للرجل إال بعًٌرا واحًدا، وال ٌحمل للرجل أصاب الناس من الجهد، لد آسى ب
الواحد بعٌرٌن، تمسًٌطا بٌن الناس، وتوسٌعًا علٌهم، فمدم إخوته فٌمن لدم علٌه من الناس، 
ٌلتمسون المٌرة من مصر، فعرفهم وهم له منكرون، لما أراد هللا أن ٌبلػ لٌوسؾ علٌه السبلم 

 .(5)"فٌما أراد

                                                             
 .1ٙٔ/ٖتفسٌر البٌضاوي: (ٔ)
 .ٗ٘ٔ/ٙٔ(:ص5ٗٙ٘ٔأخرجه الطبري) (ٕ)
 .1ٗٗ/ٕالكشاؾ: (ٖ)
 .ٕٕٙٔ/2(:ص2ٕ5ٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٗ)
 .ٕٕٙٔ/2(:ص2ٕ5ٔٔأخرجه الطبري) (٘)
 .ٗ٘/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٙ)
 .ٖٕٙٔ/2(:ص2ٖٕٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (2)
 .ٗ٘/ٖالنكت والعٌون: (1)
 .ٖ٘ٔ/ٙٔ(:ص5ٖٗٙٔأخرجه الطبري) (5)
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أصاب الناس الجوعُ، حتى أصاب ببلَد ٌعموب التً هو بها، فبعث بنٌه إلى  لال السدي:" 
مصر، وأمسن أخا ٌوسؾ بنٌامٌن ؛ فلما دخلوا على ٌوسؾ عرفهم وهم له منكرون ؛ فلما نظر 
إلٌهم، لال: أخبرونً ما أمركم، فإنً أنكر شؤنكم! لالوا: نحن لوم من أرض الشؤم. لال: فما جاء 

كذبتم، أنتم عٌون، كم أنتم؟ لالوا: عشرة. لال: أنتم عشرة  تار طعاًما. لال:بكم لالوا: جبنا نم
ٌك، وإنا كنا  آالؾ، كل رجل منكم أمٌر ألؾ، فؤخبرونً خبركم. لالوا: إنّا إخوة بنو رجل ِصّدِ
اثنى عشر، وكان أبونا ٌحّب أًخا لنا، وإنه ذهب معنا البرٌة فهلن منا فٌها، وكان أحبَّنا إلى أبٌنا. 

ال: فإلى من سكن أبوكم بعده؟ لالوا: إلى أخ لنا أصؽر منه. لال: فكٌؾ تخبرونً أن أباكم ل
ٌك، وهو ٌحب الصؽٌر منكم دون الكبٌر؟ ابتونً بؤخٌكم هذا حتى أنظر إلٌه  فإن لم تؤتونً }صّدِ

، لال: فضعُوا بعضكم {به فبل كٌل لكم عندي وال تمربون لالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون
 .(ٔ)"رهٌنة حتى ترجعوا. فوضعوا شمعون
لال إخوة ٌوسؾ لٌوسؾ حٌن لال لهم إن أمركم لٌرٌبنً، وهو "عن ابن أبً الجلد لال: 

ٌترلب علٌهم، كؤنكم جواسٌس، لالوا أٌها العزٌز: إن أبانا شٌخ صدٌك وإنا لوم صدٌمون، وإن 
ض وٌمول لهم وفً ٌده اإلناء وهو هللا ٌحًٌ بكبلم األنبٌاء الملوب، كما ٌحًٌ وابل السماء األر

 .(ٕ)"ٌمرعه المرعة، كؤن هذا ٌخبر عنكم بؤنكم جواسٌس
 المرآن

ٌَْل َوأَنَ  َزهُْم بَِجَهاِزِهْم لَاَل ائْتُونًِ بِؤَخٍ لَكُْم ِمْن أَبٌِكُْم أاََل تََرْوَن أَنًِّ أُوِفً اْلَك ا َجه  ُر }َولَم  ٌْ ا َخ
 [3٘({ ]ٌوسف : 3٘اْلُمْنِزِلٌَن )
 التفسٌر:

ولد أمر ٌوسؾ بإكرامهم وحسن ضٌافتهم، ثم أعطاهم من الطعام ما طلبوا، وكانوا لد أخبروه 
فمال: ابتونً بؤخٌكم من أبٌكم، ألم تروا  -ٌرٌدون شمٌمه-أن لهم أًخا من أبٌهم لم ٌُحضروه معهم 

 أنً أوفٌُت لكم الكٌل وأكرمتكم فً الضٌافة، وأنا خٌر المضٌفٌن لكم؟
َزهُْم بَِجَهاِزِهْم{ ]ٌوسؾ : الى:لوله تع  ا َجهَّ هٌؤ لهم الطعام والمٌرة ولّما  ، أي:"[5٘}َولَمَّ

 .(ٖ)"وأعطاهم ما ٌحتاجون إلٌه فً سفرهم
ل ٌوسؾ إلخوته أبا عرهم من الطعام، فؤولر لكل رجل  لال الطبري:"  ٌمول: ولما حمَّ
 .(ٗ)"منهم بعٌَره
أصلحهم بعدتهم وهً عدة السفر من الزاد وما ٌحتاج إلٌه  :أى لال الزمخشري:" 

 .(٘)"المسافرون وأولر ركاببهم بما جاءوا من المٌرة
لما جهز ٌوسؾ فٌمن جهَّز من الناس، َحَمل لكل رجل منهم بعًٌرا  لال دمحم بن إسحاق:" 
 .(ٙ)"بعّدتهم
 .(2)بكسر الجٌم« بجهازهم»: ولرئ 
فمال: ابتونً بؤخٌكم  ، أي:"[5٘بِؤَخٍ لَكُْم ِمْن أَبٌِكُْم{ ]ٌوسؾ :  }لَاَل ابْتُونًِلوله تعالى: 
 .(1)"من أبٌكم
 .(5)"بنٌامٌن، وهو أخو ٌوسؾ ألبٌه وأمه :ٌعنً لال لتادة:" 

                                                             
 .ٗ٘ٔ-ٖ٘ٔ/ٙٔ(:ص5ٗٙٗٔأخرجه الطبري) (ٔ)
 .ٖٕٙٔ/2(:ص2ٖٓٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕ)
 .ٕ٘/ٕصفوة التفاسٌر: (ٖ)
 .ٗ٘ٔ/ٙٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .1ٗٗ/ٕالكشاؾ: (٘)
 .٘٘ٔ/ٙٔ(:ص5ٗٙ2ٔأخرجه الطبري) (ٙ)
 .1ٗٗ/ٕانظر: الكشاؾ: (2)
 .ٕٕٗالتفسٌر المٌسر: (1)
 .٘٘ٔ/ٙٔ(:ص5ٗٙ1ٔأخرجه الطبري) (5)
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كٌما أحمل لكم بعًٌرا آخر، فتزدادوا  {،ابتونً بؤخ لكم من أبٌكم}لال لهم:  لال الطبري:" 
 .(ٔ)"به حمل بعٌر آخر

ال بد من ممدمة سبمت له معهم، حتى اجتر المول هذه المسؤلة. روى  الزمخشري:"لال  
أنه لما رآهم وكلموه بالعبرانٌة لال لهم: أخبرونى من أنتم وما شؤنكم؟ فإنى أنكركم. لالوا: نحن 
لوم من أهل الشام رعاة، أصابنا الجهد فجبنا نمتار، فمال، لعلكم جبتم عٌونا تنظرون عورة 

لوا: معاذ هللا، نحن إخوة بنو أب واحد، وهو شٌخ صدٌك نبى من األنبٌاء، اسمه ببلدي؟ لا
لالوا: عشرة.  ٌعموب. لال: كم أنتم؟ لالوا كنا اثنى عشر، فهلن منا واحد. لال: فكم أنتم هاهنا؟

لال: فؤٌن األخ الحادي عشر؟ لالوا: هو عند أبٌه ٌتسلى به من الهالن. لال: فمن ٌشهد لكم أنكم 
بعٌون وأن الذي تمولون حك؟ لالوا: إنا بببلد ال ٌعرفنا فٌها أحد فٌشهد لنا. لال: فدعوا  لستم

بعضكم عندي رهٌنة وابتونً بؤخٌكم من أبٌكم، وهو ٌحمل رسالة من أبٌكم حتى أصدلكم، 
فخلفوه عنده، وكان لد  -وكان أحسنهم رأٌا فً ٌوسؾ -فالترعوا بٌنهم فؤصابت المرعة شمعون

 .(ٕ)"هم وضٌافتهمأحسن إنزال
لال الكلبً : "إنما اختار شمعون منهم ألنه ٌوم الُجّب كان أجملهم لوالً وأحسنهم 

 .(ٖ)رأٌاً"
 .(ٗ)"، أجعل لكم بعًٌرا آخر{ابتونً بؤخ لكم من أبٌكم}ثم لال لهم:  لال دمحم بن إسحاق:" 

ٌَْل{ ]ٌوسؾ : لوله تعالى: ألم تروا أنً أوفٌُت لكم  أي:"، [5٘}أاََل تََرْوَن أَّنًِ أُوفًِ اْلَك
 .(٘)"الكٌل وأكرمتكم فً الضٌافة

 .(ٙ)"أحًدا فبل أبخسه لال الطبري:" 
 .(2)"أي: ال أبخس الناس شٌبًا لال دمحم بن إسحاق:" 
ٌُْر اْلُمْنِزِلٌَن{ ]ٌوسؾ : لوله تعالى:   .(1)"وأنا خٌر المضٌفٌن لكم ، أي:"[5٘}َوأََنا َخ

وأنا خٌر من أنزل ضٌفًا على نفسه من الناس بهذه البلدة، فؤنا  لال الطبري:" 
 .(5)"أضٌفكم
 .(ٓٔ)"، ٌوسؾ ٌموله: أنا خٌُر من ٌُضٌؾ بمصر{وأنا خٌر المنزلٌن"}عن مجاهد:  
خٌر لكم من ؼٌري، فإنكم إن أتٌتم به أكرمت منزلتكم  :أي لال دمحم بن إسحاق:" 

 .(ٔٔ)"تكم، فإنً ال أعطً كّل رجل منكم إال بعًٌراوأحسنت إلٌكم، وازددتم به بعًٌرا مع عدّ 
 المرآن

ٌَْل لَكُْم ِعْنِدي َواَل تَْمَربُوِن )  [ٓٙ({ ]ٌوسف : ٓٙ}فَِإْن لَْم تَؤْتُونًِ بِِه فاََل َك
 التفسٌر:

. ًَّ  فإن لم تؤتونً به فلٌس لكم عندي طعام أكٌله لكم، وال تؤتوا إل
ٌَْل لَكُْم ِعْنِدي{ ]ٌوسؾ :  }فَإِْن لَْم تَؤْتُوِنًلوله تعالى:  إن لم تؤتونً  ، أي:"[ٓٙبِِه فَبَل َك

 .(ٕٔ)"بؤخٌكم فلٌس لكم عندي بعد الٌوم مٌرة
 .(ٔ)"ٌمول: فلٌس لكم عندي طعام أكٌله لكم لال الطبري:" 

                                                             
 .ٗ٘ٔ/ٙٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .1ٗٗ/ٕالكشاؾ: (ٕ)
 .٘٘/ٖالنكت والعٌون: (ٖ)
 .٘٘ٔ/ٙٔ(:ص5ٗٙ2ٔأخرجه الطبري) (ٗ)
 .ٕٕٗالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .٘٘ٔ-ٗ٘ٔ/ٙٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .٘٘ٔ/ٙٔ(:ص5ٗٙ2ٔأخرجه الطبري) (2)
 .ٕٕٗالتفسٌر المٌسر: (1)
 .٘٘ٔ-ٗ٘ٔ/ٙٔتفسٌر الطبري: (5)
 .٘٘ٔ/ٙٔ(:ص5ٗٙٙٔأخرجه الطبري) (ٓٔ)
 .٘٘ٔ/ٙٔ(:ص5ٗٙ2ٔأخرجه الطبري) (ٔٔ)
 .ٖ٘/ٕصفوة التفاسٌر: (ٕٔ)
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 .(ٕ)"وال تمربوا ببلدي مرة ثانٌة ، أي:"[ٓٙ}َواَل تَْمَربُوِن{ ]ٌوسؾ : لوله تعالى: 
 :(ٖ)، وجهان[ٓٙ}َواَل تَْمَربُوِن{ ]ٌوسؾ : تعالى:لوله وفً  

كؤنه  {،فبل كٌل لكم:}أحدهما: أن ٌكون داخبل فً حكم الجزاء مجزوما، عطفا على محل لوله 
  .لٌل: فإن لم تؤتونى به تحرموا وال تمربوا

 .(ٗ)أي: ال أنزلكم عندي منزلة المرٌب" لال الماوردي:" 
 .(ٙ)، واختاره الطبري(٘)لاله ابن إسحاق .، أي: ال تمربوا ببلديوأن ٌكون بمعنى النهىوالثانً: 
 .(2)"ال تمربوا بلدي لال دمحم بن إسحاق:" 
 المرآن

 [ٔٙ({ ]ٌوسف : ٔٙ}لَالُوا َسنَُراِوُد َعْنهُ أَبَاهُ َوإِن ا لَفَاِعلُوَن )

 التفسٌر:
ر فً   ذلن.لالوا: سنبذل جهدنا إللناع أبٌه أن ٌرسله معنا، ولن نمّصِ

لالوا: سنبذل جهدنا إللناع أبٌه  ، أي:"[ٔٙ}لَالُوا َسنَُراِوُد َعْنهُ أَبَاهُ{ ]ٌوسؾ : لوله تعالى: 
 .(1)"أن ٌرسله معنا
 .(5)"سنخادعه عنه، وسنجتهد ونحتال حتى تنتزعه من ٌده لال الزمخشري:أي:" 
 .(ٓٔ)"وإّنا لفاعلون ذلن ، أي:"[ٔٙ}َوإِنَّا لََفاِعلُوَن{ ]ٌوسؾ : لوله تعالى: 
 :(ٔٔ)، وجهان[ٔٙ}َوإِنَّا لََفاِعلُوَن{ ]ٌوسؾ : لوله تعالى:وفً  
 وإنا لمادرون على ذلن ال نتعاٌى به. أحدهما: 
 .وإنا لفاعلون ذلن ال محالة ال نفرط فٌه وال نتوانىالثانً: 
 فإن لٌل : كٌؾ استجاز ٌوسؾ إدخال الحزن على أبٌه بطلب أخٌه ؟ 
 :(ٕٔ)هذا أربعة أجوبةلٌل عن 

 أحدها : ٌجوز أن ٌكون هللا عز وجل أمره بذلن ابتبلء لٌعموب لٌُعظم له الثواب فاتّبع أمره فٌه .
 الثانً : ٌجوز أن ٌكون أراد بذلن أن ٌنبه ٌعموب على حال ٌوسؾ .

 الثالث : لتضاعؾ المسرة لٌعموب برجوع ولدٌه علٌه .
 باالجتماع معه لبل إخوته لمٌله إلٌه .والرابع : لٌمدم سرور أخٌه 

 المرآن
لَعَل ُهْم ٌَْرِجعُوَن }َولَاَل ِلِفتٌَْانِِه اْجعَلُوا بَِضاَعتَُهْم فًِ ِرَحاِلِهْم لَعَل ُهْم ٌَْعِرفُونََها إِذَا اْنمَلَبُوا إِلَى أَْهِلِهْم 

 [ٕٙ({ ]ٌوسف : ٕٙ)
 التفسٌر:

وه فً أمتعتهم سًرا؛ رجاء أن ٌعرفوه إذا رجعوا إلى ولال ٌوسؾ لؽلمانه: اجعلوا ثمن ما أخذ
روا إكرامنا لهم؛ لٌرجعوا طمعًا فً عطابنا.  أهلهم، وٌمّدِ

ٌَانِِه اْجعَلُوا بَِضاَعتَُهْم فًِ ِرَحاِلِهْم{ ]ٌوسؾ : لوله تعالى:  ولال  ، أي:"[ٕٙ}َولَاَل ِلِفتْ
 .(ٔ)"ٌوسؾ لؽلمانه: اجعلوا ثمن ما أخذوه فً أمتعتهم سًرا

                                                                                                                                                                               
 .٘٘ٔ/ٙٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .ٖ٘/ٕصفوة التفاسٌر: (ٕ)
 .1ٗٗ/ٕانظر: الكشاؾ: (ٖ)
 .٘٘/ٖالنكت والعٌون: (ٗ)
 .٘٘ٔ/ٙٔ(:ص5ٗٙ2ٔانظر: تفسٌر الطبري) (٘)
 .٘٘ٔ/ٙٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٙ)
 .٘٘ٔ/ٙٔ(:ص5ٗٙ2ٔأخرجه الطبري) (2)
 .ٕٕٗالتفسٌر المٌسر: (1)
 .1٘ٗ/ٕالكشاؾ: (5)
 .ٖ٘/ٕصفوة التفاسٌر: (ٓٔ)
 .1٘ٗ/ٕانظر: الكشاؾ: (ٔٔ)
 .٘٘/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٕٔ)
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 .(ٕ)"لؽلمانه الكٌالٌن :أى لال الزمخشري:" 
 .(ٖ)«فتى»وهما جمع  ،«لفتٌانه»:ولرئ  
رجاء أن ٌعرفوه  ، أي:"[ٕٙ}لَعَلَُّهْم ٌَْعِرفُونََها إِذَا اْنَملَبُوا إِلَى أَْهِلِهْم{ ]ٌوسؾ : لوله تعالى: 

روا إكرامنا لهم  .(ٗ)"إذا رجعوا إلى أهلهم، وٌمّدِ
إذا انملبوا إلى }حك ردها وحك التكرم بإعطاء البدلٌن  {لعلهم ٌعرفونلال الزمخشري:"} 
 .(٘)"وفرؼوا ظروفهم {أهلهم
 .(ٙ)"لعلهم ٌرجعون إلٌنا إذا رأوها ، أي:"[ٕٙ}لَعَلَُّهْم ٌَْرِجعُوَن{ ]ٌوسؾ : لوله تعالى: 
لعل معرفتهم بذلن تدعوهم إلى الرجوع إلٌنا، وكانت بضاعتهم النعال  لال الزمخشري:" 

واألدم. ولٌل: تخوؾ أن ال ٌكون عند أبٌه من المتاع ما ٌرجعون به. ولٌل: لم ٌر من الكرم أن 
ٌستحلون إمساكها  ٌؤخذ من أبٌه وإخوته ثمنا. ولٌل: علم أن دٌانتهم تحملهم على رد البضاعة ال

 .(2)"لٌل: معنى لعلهم ٌرجعون لعلهم ٌردونهاو فٌرجعون ألجلها.
فإنه علم أنَّ دٌنهم ٌحملهم على رد الثمن ألنهم مطّهرون عن أكل  لال الصابونً:" 

 .(1)"الحرام فٌكون ذلن أدعى لهم إلى العود إلٌه
 :[ٕٙ-1٘فوابد اآلٌات:]

كان  عجٌب تدبٌر هللا تعالى إذ رإٌا الملن وتعبٌر ٌوسؾ لها وظهورها كما عبرها -ٔ
تدبٌرا لوالٌة ٌوسؾ ثم لمجًء إخوته ٌطلبون الطعام ألهلٌهم ولتتم سلسلة األحداث 

 اآلتٌة، فبل إله إال هللا، وال رب سواه.
 حسن تدبٌر ٌوسؾ علٌه السبلم لئلتٌان بؤخٌه بنٌامٌن تمهٌدا لئلتٌان باألسرة كلها. -ٕ
مال بؽٌر حمه  أثر اإلٌمان فً السلون، إذ عرؾ ٌوسؾ أن أخوته ال ٌستحلون أكل -ٖ

 فجعل الدراهم فً رحالهم لٌرجعوا بها ومعهم أخوهم الذي ٌرٌد إحضاره.
 المرآن

ٌُْل فَؤَْرِسْل َمعَنَا أََخانَا نَْكتَْل َوإِن ا ا َرَجعُوا إِلَى أَبٌِِهْم لَالُوا ٌَا أَبَانَا ُمنَِع ِمن ا اْلَك لَهُ لََحافِظُوَن  }فَلَم 
 [ٖٙ({ ]ٌوسف : ٖٙ)

 التفسٌر:
وا علٌه ما كان من إكرام العزٌز لهم، ولالوا: إنه لن ٌعطٌنا مستمبَبل إال  فلما رجعوا إلى أبٌهم لصُّ

 إذا كان معنا أخونا الذي أخبرناه به، فؤرسْله معنا نحضر الطعام وافًٌا، ونتعهد لن بحفظه.
ا َرَجعُوا إَِلى أَبٌِِهْم لَالُوا ٌَا أََبانَا ُمنِعَ لوله تعالى:  ٌُْل{ ]ٌوسؾ :  }فَلَمَّ فلما  ، أي:"[ِٖٙمنَّا اْلَك

ٌا أبانا لمد أُنذرنا بمنع الكٌل فً المستمبل إن  -لبل أن ٌفتحوا متاعهم  -عادوا إلى أبٌهم لالوا له 
 .(5)"لم نؤت بؤخٌنا الذي أخبرناه به

، ألنهم إذا {فإن لم تؤتونى به فبل كٌل لكم عندي:}ٌرٌدون لول ٌوسؾ  لال الزمخشري:" 
 .(ٓٔ)"أنذروا بمنع الكٌل فمد منع الكٌل

 :(ٔٔ)واختلفوا فً نزلهم الذي رجعوا إلٌه إلى أبٌهم على لولٌن 
 أحدهما : بالعربات من أرض فلسطٌن .

                                                                                                                                                                               
 .ٕٕٗالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .1٘ٗ/ٕالكشاؾ: (ٕ)
 .1٘ٗ/ٕانظر الكشاؾ: (ٖ)
 .ٕٕٗالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .1٘ٗ/ٕالكشاؾ: (٘)
 .ٖ٘/ٕصفوة التفاسٌر: (ٙ)
 .1٘ٗ/ٕالكشاؾ: (2)
 .ٖ٘/ٕصفوة التفاسٌر: (1)
 .ٖ٘/ٕ، وصفوة التفاسٌرٕٕٗانظر: التفسٌر المٌسر: (5)
 .1٘ٗ/ٕالكشاؾ: (ٓٔ)
 .2٘/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٔٔ)
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 الثانً : باألوالج من ناحٌة الشعب أسفل من حمس ، وكان صاحب بادٌة له شاٌء وإبل .
ؤرسل معنا أخانا بنٌامٌن ف ، أي:"[ٖٙ{ ]ٌوسؾ : }فَؤَْرِسْل َمعََنا أََخاَنا نَْكتَلْ لوله تعالى: 

 .(ٔ)"لنؤخذ ما نستحمه من الحبوب التً تُكال لنا
 .(ٕ)"نرفع المانع من الكٌل، ونكتل من الطعام ما نحتاج إلٌه {:نكتل} لال الزمخشري:" 
أخونا، فٌنضم اكتٌاله إلى اكتٌالنا. أو ٌكن سببا لبلكتٌال  ٌكتل:بمعنى « ٌكتل» :ولرئ 

 .(ٖ)فإن امتناعه بسببه
نحفظه من أن ٌناله وإننا  ، أي:"[ٖٙ}َوإِنَّا لَهُ لََحافِظُوَن{ ]ٌوسؾ : لوله تعالى: 
 .(ٗ)"مكروه
 المرآن

ٌٌْر َحافًِظا َوهَُو أَْرَحُم  ُ َخ ٌِْه إِال  َكَما أَِمْنتُكُْم َعلَى أَِخٌِه ِمْن لَْبُل فَاَّلل  اِحِمٌَن }لَاَل َهْل آَمنُكُْم َعلَ الر 
 [ٗٙ({ ]ٌوسف : ٗٙ)

 التفسٌر:
ولد أمنتكم على أخٌه ٌوسؾ من لبل، والتزمتم « بنٌامٌن»لال لهم أبوهم: كٌؾ آمنكم على 

بحفظه فلم تفوا بذلن؟ فبل أثك بالتزامكم وحفظكم، ولكنً أثك بحفظ هللا، خٌر الحافظٌن وأرحم 
. ًَّ الراحمٌن، أرجو أن ٌرحمنً فٌحفظه وٌرده عل
(٘). 

ٌِْه إِالَّ َكَما أَِمْنتُكُْم َعَلى أَِخٌِه ِمْن لَْبُل{ ]ٌوسؾ : لوله تعالى:   ، أي:"[ٗٙ}لَاَل َهْل آَمنُكُْم َعلَ
ولد أمنتكم على أخٌه ٌوسؾ من لبل، والتزمتم « بنٌامٌن»لال لهم أبوهم: كٌؾ آمنكم على 

 .(ٙ)"بحفظ هللاولكنً أثك  بحفظه فلم تفوا بذلن؟ فبل أثك بالتزامكم وحفظكم
كما تمولونه فً أخٌه،  {وإنا له لحافظون} :ٌرٌد أنكم للتم فً ٌوسؾ لال الزمخشري:" 

 .(2)"ثم خنتم بضمانكم، فما ٌإمننً من مثل ذلن

اِحِمٌَن{ ]ٌوسؾ : لوله تعالى:  ٌٌْر َحافًِظا َوُهَو أَْرَحُم الرَّ ُ َخ حفظ هللا خٌٌر  ، أي:"[ٗٙ}فَاّلِلَّ
ًَّ ، وهو من حفظكم  .(1)"أرحم الراحمٌن، أرجو أن ٌرحمنً فٌحفظه وٌرده عل
 .(5)"فتوكل على هللا فٌه ودفعه إلٌهم {،فاهلل خٌر حافظا} :ثم لال لال الزمخشري:" 
 المرآن

ٌِْهْم لَالُوا ٌَا أَبَانَا َما نَْبِغً َهِذِه  ْت إِلَ ا فَتَُحوا َمتَاَعُهْم َوَجُدوا بَِضاَعتَُهْم ُرد  ٌْنَا }َولَم  ْت إِلَ بَِضاَعتُنَا ُرد 
ٌَِسٌٌر ) ٌٌْل  ٌَْل بَِعٌٍر ذَِلَن َك  [٘ٙ({ ]ٌوسف : َ٘ٙونَِمٌُر أَْهلَنَا َونَْحفَظُ أََخانَا َونَْزَداُد َك

 التفسٌر:
ولما فتحوا أوعٌتهم وجدوا ثمن بضاعتهم الذي دفعوه لد ُردَّ إلٌهم لالوا: ٌا أبانا ماذا نطلب أكثر 

بضاعتنا ردَّه العزٌز إلٌنا، فكن مطمبنًا على أخٌنا، وأرسله معنا؛ لنجلب طعاًما  من هذا؟ هذا ثمن
وفًٌرا ألهلنا، ونحفظ أخانا، ونزداد ِحْمَل بعٌر له؛ فإن العزٌز ٌكٌل لكل واحد ِحْمَل بعٌر، وذلن 

 كٌل ٌسٌر علٌه.
ا فَتَُحوا َمتَاَعُهْم َوَجُدوا بَِضاَعتَُهْم ُردَّ لوله تعالى:  ٌِْهْم{ ]ٌوسؾ : }َولَمَّ ولما  ، أي:"[ْ٘ٙت ِإَل

 .(ٓٔ)"فتحوا أوعٌتهم وجدوا ثمن بضاعتهم الذي دفعوه لد ُردَّ إلٌهم

                                                             
 .ٖ٘/ٕفاسٌر:صفوة الت (ٔ)
 .1٘ٗ/ٕالكشاؾ: (ٕ)
 .1٘ٗ/ٕانظر: الكشاؾ: (ٖ)
 .ٖ٘/ٕصفوة التفاسٌر: (ٗ)
 .ٖٕٗالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .ٕ٘/ٕالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .1٘ٗ/ٕالكشاؾ: (2)
 .ٖ٘/ٕ، وصفوة التفاسٌر:ٖٕٗانظر: التفسٌر المٌسر: (1)
 .1٘ٗ/ٕالكشاؾ: (5)
 .ٖٕٗالتفسٌر المٌسر: (ٓٔ)
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أيَّ شًٍء نطلب من إكرام الملن  ، أي:"[٘ٙ}لَالُوا ٌَا أَبَاَنا َما نَْبِؽً{ ]ٌوسؾ : لوله تعالى: 
 .(ٔ)"أعظم من هذا؟
 ، وجهان:[َ٘ٙما نَْبِؽً{ ]ٌوسؾ : }لَالُوا ٌَا أَبَاَنا لوله تعالى:وفً  

 .(ٕ)أحدهما : أنه على وجه االستفهام، بمعنى: ما نبؽً بعد هذا الذي لد عاملنا به، لاله لتادة
 .(ٖ)الثانً : معناه ما نبؽً بالكذب فٌما أخبرنان به عن الملن ، حكاه ابن عٌسى 

ٌْنَا{ ]ٌوسؾ لوله تعالى:  َل ه  ، أي:"[٘ٙ: }َهِذِه بَِضاَعتُنَا ُردَّْت إِ هذا ثمن بضاعتنا ردَّ
 .(ٗ)"العزٌز إلٌنا
هذا ثمن الطعام لد رّد إلٌنا من حٌث ال ندري، فهل هنان مزٌٌد  :أي لال الصابونً:" 

 .(٘)"فوق هذا اإِلحسان، أوفى لنا الكٌل، وردَّ لنا الثمن!! أرادوا بذلن استنزال أبٌهم عن رأٌه
 .(ٙ)"نؤتً بالمٌرة والطعام ألهلنا، أي:"و[٘ٙ]ٌوسؾ : }َونَِمٌُر أَْهَلنَا{ لوله تعالى: 
ماَر فبلٌن أهلهَ ٌمٌرهم »ٌمال منه:، ٌمول: ونطلب ألهلنا طعاًما فنشترٌه لهملال الطبري:" 
ًٌْرا  :(2)، ومنه لول الشاعر«َم

 .(1)"َمتَى ٌَؤِْتً ِؼٌَاثَُن َمْن تُِؽٌثُ                   بَعَثْتَُن َمابًِرا فََمَكثَْت َحْوال 
 .(5)"من المكاره أخانا نحفظو ، أي:"[٘ٙ}َونَْحفَظُ أََخانَا{ ]ٌوسؾ : لوله تعالى: 
 .(ٓٔ)"ٌمول: ونطلب ألهلنا طعاًما فنشترٌه لهملال الطبري:" 
ٌَْل بَِعٌٍر{ ]ٌوسؾ : لوله تعالى:  ونزداد باستصحابنا له حمل  ، أي:"[٘ٙ}َوَنْزَداُد َك
 .(ٔٔ)"بعٌر

ٌٌْل ٌَِسٌٌر{ ]ٌوسؾ : لوله تعالى:  سهٌل على الملن إعطاإه "، أي: وذلن كٌل [٘ٙ}ذَِلَن َك
 .(ٕٔ)"لسخابه
 .(ٖٔ)"أي: حمل ٌسٌر لال أبو الحسن الحوفً:" 
 المرآن

 ِ ا آتَْوهُ َمْوثِمَُهْم }لَاَل لَْن أُْرِسلَهُ َمعَكُْم َحت ى تُْإتُوِن َمْوثِمًا ِمَن ّللا  لَتَؤْتُن نًِ بِِه إِال  أَْن ٌَُحاَط بِكُْم فَلَم 
ُ َعلَى َما نَمُوُل َوِكٌٌل )  [ٙٙ({ ]ٌوسف : ٙٙلَاَل ّللا 

 التفسٌر:
 ، ًَّ لال لهم ٌعموب علٌه السبلم: لن أتركه ٌذهب معكم حتى تتعهدوا وتحلفوا لً باهلل أن تردوه إل

فبل تستطٌعوا تخلٌصه، فلما أعَطْوه عهد هللا على ما طلب، لال ٌعموب: هللا إال أن تُْؽلبوا علٌه 
 على ما نمول وكٌل، أي تكفٌنا شهادته علٌنا وحفظه لنا.

                                                             
 .ٖ٘/ٕانظر: صفوة التفاسٌر: (ٔ)
 .ٕٙٔ-ٔٙٔ/ٙٔ(:ص5ٗ2ٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕ)
 .1٘/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٖ)
 .ٖٕٗالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .ٖ٘/ٕانظر: صفوة التفاسٌر: (٘)
 .ٖ٘/ٕانظر: صفوة التفاسٌر: (ٙ)
 ٖٕٙ/٘، والكشؾ والبٌان:ٕٙٔ/ٙٔتفسٌر الطبري: البٌت دون نسبة فً  (2)
/ 5 ": الرزاق عبد تفسٌر-العزٌز المرآن تفسٌرفً " والحمٌري ،15ٕ/ ٔ ،فً "الصحاج" الجوهري، لالو

 الزبٌدي، ولال. 2ٗٔ/ ٕ فً "اللسان": منظور، ابن إلٌه نسبه وكذا. البٌت هذا فذكرا...  العامري لاله: ٕٗٗٙ
 ."ولاص أبً بن سعد بنت لعابشة هو: ولٌل العامري، لاله": ٖٖٔ/ ٘ "تاج العروس":

 .ٕٙٔ/ٙٔتفسٌر الطبري: (1)
 .ٖ٘/ٕانظر: صفوة التفاسٌر: (5)
 .ٕٙٔ/ٙٔتفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .ٖ٘/ٕصفوة التفاسٌر: (ٔٔ)
 .ٖ٘/ٕصفوة التفاسٌر: (ٕٔ)
ِ  لْلمام المرآن علوم فً البرهان(ٖٔ) ًّ  .1ٕ٘:وتحمٌما دارسة ٌوسف سورة - الَحوف
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ِ لَتَؤْتُنَّنًِ بِِه{ ]ٌوسؾ : لوله تعالى:  ، [ٙٙ}لَاَل لَْن أُْرِسلَهُ َمعَكُْم َحتَّى تُْإتُوِن َمْوثًِما ِمَن َّللاَّ
موب علٌه السبلم: لن أتركه ٌذهب معكم حتى تتعهدوا وتحلفوا لً باهلل أن تردوه لال لهم ٌع أي:"
 ًَّ "إل
(ٔ). 
إال أن تُْؽلبوا علٌه فبل تستطٌعوا  ، أي:"[ٙٙ}إِالَّ أَْن ٌَُحاَط بِكُْم{ ]ٌوسؾ : لوله تعالى: 
 .(ٕ)"تخلٌصه
أي: ٌحٌط بجمٌعكم ماال تمدرون على أن تإتونً به، وأصله  لال أبو الحسن الحوفً:" 

 .(ٖ)"ضرب السور حول الشًء، ومنه ٌمال: ٌعلمه علم إحاطة أي: على التحدٌد
ُ َعلَى َما نَمُوُل َوِكٌٌل{ ]ٌوسؾ : لوله تعالى:  ا آتَْوهُ َمْوثِمَُهْم لَاَل َّللاَّ فلما  ، أي:"[ٙٙ}فَلَمَّ

 .(ٗ)"هللا شهٌد رلٌب على ذلن، لال ٌعموب: حلفوا له وأعطوه العهد المإكد
 [:ٙٙ-ٖٙفوابد اآلٌات:]

بٌان مدى توكل ٌعموب علٌه السبلم على هللا وثمته فً ربه عز وجل، ومعرفته بؤسمابه  -ٔ
 وصفاته، وكٌؾ ال وهو أحد أنبٌاء هللا ورسله علٌهم السبلم.

 األمور الهامة ولو على ألرب الناس كاألبناء مثبل.جواز أخذ العهد المإكد فً  -ٕ
 المرآن

لٍَة َوَما أُْغِنً َعْنكُْم ِمَن ّللا ِ  ً  اَل تَْدُخلُوا ِمْن بَاٍب َواِحٍد َواْدُخلُوا ِمْن أَْبَواٍب ُمتَفَّرِ  ِمْن }َولَاَل ٌَا بَنِ
ٌِْه تََوك ْلُت َوَعلَ  ِ َعلَ ٍء إِِن اْلُحْكُم إاِل  َّلِل  ًْ لُوَن )َش  [4ٙ({ ]ٌوسف : 4ٌِْٙه فَْلٌَتََوك ِل اْلُمتََوّكِ

 التفسٌر:
فبل تدخلوا ِمن باب واحد، ولكن ادخلوها من « مصر»ولال لهم أبوهم: ٌا أبنابً إذا دخلتم أرض 

أبواب متفرلة، حتى ال تصٌبكم العٌن، وإنً إذ أوصٌكم بهذا ال أدفع عنكم شٌبًا لضاه هللا علٌكم، 
  هلل وحده، علٌه اعتمدت ووثمت، وعلٌه وحده ٌعتمد المإمنون.فما الحكم إال

لٍَة{ ]ٌوسؾ : لوله تعالى:  ًَّ اَل تَْدُخلُوا ِمْن بَاٍب َواِحٍد َواْدُخلُوا ِمْن أَْبَواٍب ُمتََفّرِ }َولَاَل ٌَا بَنِ
ولكن فبل تدخلوا ِمن باب واحد، « مصر»ولال لهم أبوهم: ٌا أبنابً إذا دخلتم أرض  ، أي:"[2ٙ

 .(٘)"ادخلوها من أبواب متفرلة، حتى ال تصٌبكم العٌن
 .(ٙ)"ٌرٌد: إذا دخلتم مصر، فادخلوا من أبواب متفرلة لال ابن لتٌبة:" 
ٌمول تعالى ذكره: لال ٌعموب لبنٌه لما أراُدوا الخروج من عنده إلى  لال الطبري:" 

، مصر لٌمتاروا الطعام: ٌا بنً ال تدخلوا مصر من طرٌك واحد، وادخلوا من أبواب متفرلة
وذكر أنه لال ذلن لهم، ألنهم كانوا رجاال لهم جمال وهٌؤة، فخاؾ علٌهم العٌَن إذا دخلوا جماعة 

 .(2)"لد رجل واحد، فؤمرهم أن ٌفترلوا فً الدخول إلٌهامن طرٌك واحٍد، وهم و
لٍَة{ لوله تعالى:وفً   ًَّ اَل تَْدُخلُوا ِمْن بَاٍب َواِحٍد َواْدُخلُوا ِمْن أَْبَواٍب ُمتَفَّرِ }َولَاَل ٌَا بَنِ
 ، وجهان:[2ٙ]ٌوسؾ : 

الماوردي عن  أحدهما : ٌعنً من باب واحد من أبوابها . }وادخلوا من أبواب متفرلة{ ، حكاه
 .(1)الجمهور

، (5)الثانً : من طرٌك واحد من طرلها، }وادخلوا من أبواب متفرلة{، أي: طرق ، لاله السدي
 .(ٔ)والفراء

                                                             
 .ٖٕٗالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٖٕٗالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
ِ  لْلمام المرآن علوم فً البرهان(ٖ) ًّ  .3ٕ٘:وتحمٌما دارسة ٌوسف سورة - الَحوف
 .ٗ٘/ٕصفوة التفاسٌر: (ٗ)
 .ٖٕٗالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .5ٕٔؼرٌب المرآن: (ٙ)
 .٘ٙٔ-ٗٙٔ/ٙٔتفسٌر الطبري: (2)
 .5٘/ٖانظر: النكت والعٌون: (1)
 .1ٕٙٔ/2(:ص2ٙ1ٔٔانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (5)
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ورهب علٌهم أن تصٌبهم العٌن إن دخلوا مصر، فٌمال هإالء لرجل واحد،  لال السدي:" 
 .(ٕ)"ٌمول: من طرٌك واحد {،ٌا بنً ال تدخلوا من باب واحد}لال 

 وفٌما طلب منهم أن ٌدخلوا من باب واحد، ثبلثة ألوال:
، (ٗ)، ومجاهد(ٖ)أحدها : أنه خاؾ علٌهم العٌن ألنهم كانوا ذوي صور وجمال ، لاله ابن عباس

 .(5)، وابن إسحاق(1)، والسدي(2)، ودمحم بن كعب(ٙ)، ولتادة(٘)والضحان
 .(ٓٔ)"ٌمال: خاؾ علٌهم العٌن إذا دخلوا جملة لال ابن لتٌبة:" 
ًُّ هللا ملسو هيلع هللا ىلص العٌَن على بنٌه، كانوا ذوي ُصورة وَجمال لال لتادة:"   .(ٔٔ)"خشً نب
 {،ٌا بنً ال تدخلوا من باب واحد}خاؾ ٌعموب ملسو هيلع هللا ىلص على بنٌه العٌن، فمال:  لال السدي:" 

 .(ٕٔ)"ولكن ادخلوا من أبواب متفرلةفٌمال: هإالء لرجل واحٍد! 
الثانً: أنه خاؾ علٌهم الملن أن ٌرى عددهم ولوتهم فٌبطش بهم حسداً أو حذراً ، حكاه 

 .(ٖٔ)الماوردي عن بعض المتؤخرٌن
 .(ٗٔ). وهذا لول إبراهٌمعلم أنه سٌلمى إخوته فً بعض األبوابالثالث: 
ِ لوله تعالى:  ٍء{ ]ٌوسؾ :  }َوَما أُْؼنًِ َعْنكُْم ِمَن َّللاَّ ًْ وإنً إذ أوصٌكم  ، أي:"[2ِٙمْن َش

 .(٘ٔ)"بهذا ال أدفع عنكم شٌبًا لضاه هللا علٌكم
ٌمول: وما ألدر أن أدفع عنكم من لضاء هللا الذي لد لضاه علٌكم من  لال الطبري:" 

 .(ٙٔ)"شًء صؽٌر وال كبٌر، ألن لضاءه نافذ فً خلمه
ِ{ ]ٌوسؾ : }إِِن اْلُحْكُم إِالَّ لوله تعالى:   .(2ٔ)"فما الحكم إال هلل وحده ، أي:"[2ّٙلِِلَّ
ٌمول: ما المضاء والحكم إال هلل دون ما سواه من األشٌاء، فإنه ٌحكم فً  لال الطبري:" 

 .(1ٔ)"خلمه بما ٌشاء، فٌنفذ فٌهم حكمه، وٌمضً فٌهم، وال ٌَُرّد لضاإه
ْلُت{ ]ٌوسؾ : لوله تعالى:  ٌِْه تََوكَّ  .(5ٔ)"علٌه اعتمدت ووثمت ، أي:"[2ٙ}َعلَ

ًّ  لال الطبري:"  ، حتى ٌردكم إل ًّ ٌمول: على هللا توكلت فوثمت به فٌكم وفً حفظكم عل
 .(ٕٓ)"وأنتم سالمون معافون، ال على دخولكم مصر إذا دخلتموها من أبواب متفرلة

لُوَن{ ]ٌوسؾ : لوله تعالى:  ٌِْه فَْلٌَتََوكَِّل اْلُمتََوّكِ وعلٌه وحده ٌعتمد  ، أي:"[2ٙ}َوَعلَ
 .(ٕٔ)"المإمنون

                                                                                                                                                                               
 .ٓ٘/ٕانظر: معانً المرآن: (ٔ)
 .1ٕٙٔ/2(:ص2ٙ1ٔٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٕ)
 .٘ٙٔ/ٙٔ(:ص5ٗ5ٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖ)
 .1ٕٙٔ/2(:ص2ٙ2ٔٔانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٗ)
 .٘ٙٔ/ٙٔ(:ص5ٗ12ٔانظر: تفسٌر الطبري) (٘)
 .٘ٙٔ/ٙٔ(:ص5ٗ11ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٙ)
 .٘ٙٔ/ٙٔ(:ص5ٗ5ٕٔانظر: تفسٌر الطبري) (2)
 .ٙٙٔ/ٙٔ(:ص5ٗ5ٖٔانظر: تفسٌر الطبري) (1)
 .ٙٙٔ/ٙٔ(:ص5ٗ5ٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (5)
 .5ٕٔؼرٌب المرآن: (ٓٔ)
 .٘ٙٔ/ٙٔ(:ص5ٗ11ٔأخرجه الطبري) (ٔٔ)
 .ٙٙٔ/ٙٔ(:ص5ٗ5ٖٔأخرجه الطبري) (ٕٔ)
 .5٘/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٖٔ)
 .1ٕٙٔ/2(:ص2ٙ5ٔٔانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٗٔ)
 .ٖٕٗالتفسٌر المٌسر: (٘ٔ)
 .ٙٙٔ/ٙٔتفسٌر الطبري: (ٙٔ)
 .ٖٕٗالتفسٌر المٌسر: (2ٔ)
 .ٙٙٔ/ٙٔتفسٌر الطبري: (1ٔ)
 .ٖٕٗالتفسٌر المٌسر: (5ٔ)
 .ٙٙٔ/ٙٔتفسٌر الطبري: (ٕٓ)
 .ٖٕٗالتفسٌر المٌسر: (ٕٔ)
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ضون لال الطبري:"  ض أموَرهم المفّوِ  .(ٔ)"ٌمول: وإلى هللا فلٌفّوِ
 الفوابد:
ال بؤس بتخوؾ المإمن من إصابة العٌن وأخذ الحٌطة للولاٌة منها مع اعتماد أن ذلن ال  -ٔ

  .ٌؽنً من هللا شٌبا وأن الحكم هلل وحده فً خلمه ال شرٌن له فً ذلن
 ٌؤتً: ما على دلٌل اآلٌة فًو

 ،(ٕ)"العٌن تدخل الرجل المبر والجمل المدر : "لحدٌث حك والعٌن العٌن، من التحرزإن  - أ
 .حدٌث ؼٌر فً منها وسلم علٌه هللا صلى الرسول ولتعوذ ،(ٕ)"المدر

 أال: "وسلم علٌه هللا صلى الرسول لمول ٌبرن، أن شًء أعجبه إن المسلم على - ب
 .فٌه بارن اللهم الخالمٌن أحسن هللا تبارن: ٌمول أن والتبرٌن!! ٖ()"بركت

 .علٌه وٌجبر باالؼتسال ٌإمر فإنه ٌبرن لم ألنه بعٌنه العبد أصاب إذا  - ت
 .وجوبا عنهم ٌبعد بعٌنه للناس بؤذاه المرء عرؾ إذا - ث
 وأطراؾ وركبتٌه، ومرفمٌه وٌدٌه، وجهه المعٌان ٌؽسل أن هو: العٌن من االؼتسال - ج

 .تعالى هللا بإذن فٌشفى بالعٌن المصاب على ٌصب ثم إناء فً إزاره وداخل رجلٌه
وجوب التوكل على هللا تعالى وإمضاء العمل الذي تعٌن وتفوٌض أمر ما ٌحدث هلل  -ٕ

 تعالى.
 المرآن

ٍء إاِل  َحاَجةً  ًْ ِ ِمْن َش ٌُْث أََمَرهُْم أَبُوهُْم َما َكاَن ٌُْغنًِ َعْنُهْم ِمَن ّللا  ا َدَخلُوا ِمْن َح فًِ نَْفِس }َولَم 
 [4ٙ({ ]ٌوسف : 4ٌَْٙعمُوَب لََضاَها َوإِن هُ لَذُو ِعْلٍم ِلَما َعل ْمنَاهُ َولَِكن  أَْكثََر الن اِس اَل ٌَْعلَُموَن )

 التفسٌر:
ولما دخلوا من أبواب متفرلة كما أمرهم أبوهم، ما كان ذلن لٌدفع لضاء هللا عنهم، ولكن كان 

تصٌبهم العٌن، وإن ٌعموب لصاحب علٍم عظٌم بؤمر دٌنه علَّمه شفمة فً نفس ٌعموب علٌهم أن 
-هللا له وْحًٌا، ولكن أكثر الناس ال ٌعلمون عوالب األمور ودلابك األشٌاء، وما ٌعلمه ٌعموب 

 ِمن أمر دٌنه. -علٌه السبلم
ٌُْث أََمَرهُْم أَبُوهُْم{ ]ٌوسؾ : لوله تعالى:  ا َدَخلُوا ِمْن َح ولما دخلوا من  ، أي:"[1ٙ}َولَمَّ

 .(ٗ)"أبواب متفرلة كما أمرهم أبوهم
ٍء{ ]ٌوسؾ : لوله تعالى:  ًْ ِ ِمْن َش ما كان دخولهم  ، أي:"[1ٙ}َما َكاَن ٌُْؽِنً َعْنُهْم ِمَن َّللاَّ

 .(٘)"متفرٌمن لٌدفع عنهم من لضاء هللا شٌبا
ولكن كان شفمة  ، أي:"[1ٙ}إِالَّ َحاَجةً فًِ َنْفِس ٌَْعمُوَب لََضاَها{ ]ٌوسؾ : لوله تعالى: 

 .(ٙ)"فً نفس ٌعموب علٌهم أن تصٌبهم العٌن
 .(2)وهو حذر المشفك وسكون نفس بالوصٌة أن ٌتفرلوا خشٌة العٌن" لال الماوردي:" 

                                                             
 .ٙٙٔ/ٙٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
( ، 2/5ٓوأبو نعٌم فى الحلٌة )معاوٌة بن هشام المصار( ،  15ٓٔترجمة  2ٓٗ/ٙأخرجه ابن عدى )(ٕ)

 ( .5٘ٓٔ، رلم ٓٗٔ/ٕ( ، والمضاعى )ٕٗٗ/5والخطٌب )
. 
عبلم ٌمتل أحدكم أخاه أال بركت إن العٌن حك توضؤ له وفى لفظ اؼتسل له إذا رأى أحدكم شٌبا » الحدٌث (ٖ)

 .«ٌعجبه فلٌبرن
( : رواه أحمد 2ٓٔ/٘مى )( لال الهٌثٖٕٓٙٔ، رلم 1ٙٗ/ٖ( ، وأحمد )21ٙٔ، رلم 5ٖ1/ٕأخرجه مالن )

( ، ٘ٓٔٙ، رلم 5ٙٗ/ٖٔوالطبرانى ورجال أحمد رجال الصحٌح وفى أسانٌد الطبرانى ضعؾ. وابن حبان )
، 1ٕ/ٙ( : ولال هذه الزٌادات فى الحدٌثٌن جمٌعا مما لم ٌخرجاه. والطبرانى )2ٕٗ٘، رلم ٘ٙٗ/ٖوالحاكم )
 (.2ٙٔٙ، رلم 1ٖٓ/ٗ( . وأخرجه أٌضا: النسابى فى الكبرى )1ٓ٘٘رلم 
 .ٖٕٗالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .ٗ٘/ٕصفوة التفاسٌر: (٘)
 .ٖٕٗالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .ٓٙ/ٖالنكت والعٌون: (2)
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 .(ٔ)"أي: خٌفة العٌن على بنٌه {،حاجة فً نفس ٌعموب لضاها"}لوله: : عن مجاهد 
والحاجة التً كانت فً نفس ٌعموب ما تخوؾ على بنٌه من أنفس  لال دمحم بن إسحاق:" 

 .(ٕ)"الناس لعدتهم ولهٌبتهم
وإن ٌعموب لذو علٍم واسع  ، أي:"[1ٙ}َوإِنَّهُ لَذُو ِعْلٍم ِلَما َعلَّْمَناهُ{ ]ٌوسؾ : لوله تعالى: 

 .(ٖ)"لتعلٌمنا إٌاه بطرٌك الوحً
 .(ٗ)"ٌموُل تعالى ذكره: وإن ٌعموب لذو علم لتعلٌمنا إٌاه لال الطبري:" 
 .(٘)"أي: مما علمناه {،لما علمناهعن لتادة: "} 
 ، وجوه:[1ٙ}َوإِنَّهُ لَذُو ِعْلٍم ِلَما َعلَّْمنَاهُ{ ]ٌوسؾ : لوله تعالى:وفً  

 .(ٙ)أحدها : إنه لعامل بما علم ، لاله لتادة
 .(2)"من ال ٌعمل ال ٌكون عالًما وروي عن سفٌان، لال:" 
وأعلمه أن خٌر العلم ما نفع، وأن أفضل الهدى ما  {،وإنه لذو علم"}لتادة لوله: وعن  

اتبع وأن أؼوى الضبللة، الضبللة بعد الهدى، وإنما ٌنتفع بالعلم من علمه، ثم عمل به وال ٌنتفع 
 .(1)"به من علمه ثم تركه

 .(5)معنى لول الضحانالثانً : لمتٌمن بوعدنا، وهو 
 .(ٓٔ)الثالث : إنه لحافظ لوصٌتنا، وهو معنى لول الكلبً

 .(ٔٔ). حكاه الفراءلما علمناه إنه لذو حفظ  الرابع:
 .(ٕٔ). وهو لول الفراءإنه لذو علم لتعلٌمنا إٌاهالخامس: 
ولكن أكثر الناس ال  ، أي:"[1ٙ}َولَِكنَّ أَْكثََر النَّاِس اَل ٌَْعلَُموَن{ ]ٌوسؾ : لوله تعالى: 

 .(ٖٔ)"ِمن أمر دٌنه -علٌه السبلم-ٌعلمون عوالب األمور ودلابك األشٌاء، وما ٌعلمه ٌعموب 
ٌمول جل ثناإه: ولكن كثًٌرا من الناس ؼٌر ٌعموب، ال ٌعلمون ما ٌعلمه،  لال الطبري:" 

 .(ٗٔ)"ألنَّا َحَرمناه ذلن فلم ٌعلمه
 الفوابد:
 بٌان فضل العلم وأهله. -ٔ
 حمٌمة وهً أن أكثر الناس ال ٌعلمون. تمرٌر -ٕ
 المرآن

ٌِْه أََخاهُ لَاَل إِنًِّ أَنَا أَُخوَن فَاَل تَْبتَئِْس بَِما َكانُوا ٌَْعَملُوَن  ا َدَخلُوا َعلَى ٌُوسَُف آَوى إِلَ ({ 3ٙ)}َولَم 
 [3ٙ]ٌوسف : 
 التفسٌر:

لٌه شمٌمه، ولال له ولما دخل إخوة ٌوسؾ علٌه فً منزل ضٌافته ومعهم شمٌمه، ضم ٌوسؾ إ
 سًرا: إنً أنا أخون فبل تحزن، وال تؽتمَّ بما صنعوه بً فٌما مضى. وأمره بكتمان ذلن عنهم.

                                                             
 .5ٕٙٔ/2(:ص22ٖٔٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٔ)
 .5ٕٙٔ/2(:ص22ٗٔٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٕ)
 .ٗ٘/ٕصفوة التفاسٌر: (ٖ)
 .1ٙٔ/ٙٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .5ٕٙٔ/2(:ص22ٙٔٔأخرجه ابن أبً حاتم) (٘)
 .2ٕٓٔ/2(:ص222ٔٔانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٙ)
 .1ٙٔ/ٙٔ(:ص5ٕ٘ٓٔأخرجه الطبري) (2)
 .5ٕٙٔ/2(:ص22٘ٔٔأخرجه ابن أبً حاتم) (1)
 .ٓٙ/ٖانظر: النكت والعٌون: (5)
 .ٓٙ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٓٔ)
 .ٓ٘/ٕانظر: مهعانً المرآن: (ٔٔ)
 .ٓ٘/ٕانظر: مهعانً المرآن: (ٕٔ)
 .ٖٕٗالتفسٌر المٌسر: (ٖٔ)
 .1ٙٔ/ٙٔتفسٌر الطبري: (ٗٔ)
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ٌِْه أََخاهُ{ ]ٌوسؾ : لوله تعالى:  َل ا َدَخلُوا َعلَى ٌُوسَُؾ آَوى إِ ولما دخل  ، أي:"[5ٙ}َولَمَّ
 .(ٔ)"إخوة ٌوسؾ علٌه فً منزل ضٌافته ومعهم شمٌمه، ضم ٌوسؾ إلٌه شمٌمه

 .(ٕ)"ضم إلٌه بنٌامٌن لال الزمخشري:"
ولال  ، أي:"[5ٙ}لَاَل إِنًِّ أَنَا أَُخوَن فَبَل تَْبتَبِْس بَِما َكانُوا ٌَْعَملُوَن{ ]ٌوسؾ : لوله تعالى: 

 .(ٖ)"له سًرا: إنً أنا أخون فبل تحزن، وال تؽتمَّ بما صنعوه بً فٌما مضى
 .(ٗ)"فبل تحزن بما كانوا ٌعملون فً حمنا فٌما مضى لال البٌضاوي:أي:" 
 ، وجهان:[5ٙ}لَاَل إِنًِّ أَنَا أَُخوَن{ ]ٌوسؾ : لوله تعالى:وفً  

 إسحاق .أحدهما : أنه أخبره أنه ٌوسؾ أخوه ، لاله ابن 
 الثانً : أنه لال له : أنا أخون مكان أخٌن الهالن ، لاله وهب.

 ، وجهان:[5ٙ}فَبَل تَْبتَبِْس بَِما َكانُوا ٌَْعَملُوَن{ ]ٌوسؾ : لوله تعالى:وفً  
 .(٘)أحدهما : فبل تؤسؾ ، حكاه الماوردي عن ابن بحر

 الثانً : فبل تحزن بما كانوا ٌعملون.
 .(ٙ)"معناه: ال تستكن من الحزن والبإس. ٌمول: ال تحزن لال الفراء:" 

 :(2)وفً المول الثانً وجهان اٌضا
 أحدهما : بما فعلوه فً الماضً بن وبؤخٌن .

 الثانً : باستبدادهم دونن بمال أبٌن .
روى أنهم لالوا له: هذا أخونا لد جبنان به، فمال لهم: أحسنتم وأصبتم، لال الزمخشري:" 

عندي، فؤنزلهم وأكرمهم، ثم أضافهم وأجلس كل اثنٌن منهم على مابدة. فبمى  وستجدون ذلن
بنٌامٌن وحده فبكى ولال: لو كان أخى ٌوسؾ حٌا ألجلسنى معه، فمال ٌوسؾ: بمً أخوكم 
وحٌدا، فؤجلسه مع على مابدته وجعل ٌإاكله، لال: أنتم عشرة فلٌنزل كل اثنٌن منكم بٌتا، وهذا 

رابحته حتى أصبح، وسؤله عن ولده فمال:  ، فبات ٌوسؾ ٌضمه إلٌه وٌشمال ثانى له فٌكون معى
لً عشرة بنٌن اشتممت أسماءهم من اسم أخ لً هلن، فمال له: أتحب أن أكون أخان بدل أخٌن 
الهالن؟ لال: من ٌجد أخا مثلن، ولكن لم ٌلدن ٌعموب وال راحٌل، فبكى ٌوسؾ ولام إلٌه وعانمه 

بنا فٌما مضى، فإن هللا  {بما كانوا ٌعملون}فبل تحزن  {فبل تبتبس} ،سؾولال له إنً أنا أخون ٌو
 .(1)"لد أحسن إلٌنا وجمعنا على خٌر، وال تعلمهم بما أعلمتن

 المرآن
ٌن أٌَ تَُها اْلِعٌُر  مَاٌَةَ فًِ َرْحِل أَِخٌِه ثُم  أَذ َن ُمَإّذِ َزهُْم بَِجَهاِزِهْم َجَعَل الّسِ ا َجه  إِن كُْم لََساِرلُوَن }فَلَم 

 [4ٓ({ ]ٌوسف : 4ٓ)
 التفسٌر:

ل إبلهم بالطعام، أمر عماله، فوضعوا اإلناء الذي كان ٌكٌل للناس به  هم ٌوسؾ، وحمَّ فلما جهزَّ
من حٌث ال ٌشعر أحد، ولما ركبوا لٌسٌروا نادى مناٍد لاببل ٌا « بنٌامٌن»فً متاع أخٌه 

لة بالطعام،   إنكم لسارلون.أصحاب هذه العٌر المحمَّ
َزهُْم بَِجَهاِزِهْم{ ]ٌوسؾ : لوله تعالى:  ا َجهَّ ل  ، أي:"[2ٓ}فَلَمَّ هم ٌوسؾ، وحمَّ فلما جهزَّ

 .(5)"إبلهم بالطعام

                                                             
 .ٖٕٗالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .15ٗ/ٕالكشاؾ: (ٕ)
 .ٖٕٗالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .2ٔٔ/ٖتفسٌر البٌضاوي: (ٗ)
 .ٓٙ/ٖانظر: النكت والعٌون: (٘)
 .ٓ٘/ٕمعانً المرآن: (ٙ)
 .ٓٙ/ٖانظر: النكت والعٌون: (2)
 .15ٗ/ٕالكشاؾ: (1)
 .ٕٗٗالتفسٌر المٌسر: (5)
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مَاٌَةَ فًِ َرْحِل أَِخٌِه{ ]ٌوسؾ : لوله تعالى: أمر عماله، فوضعوا  ، أي:"[2ٓ}َجعََل الّسِ
 .(ٔ)"من حٌث ال ٌشعر أحد« بنٌامٌن»اإلناء الذي كان ٌكٌل للناس به فً متاع أخٌه 

السماٌة مشربة ٌسمى بها وهً الصواع. لٌل: كان ٌسمى بها الملن، ثم  لال الزمخشري:"
ٌشبه به. ولٌل: كانت الدواب تسمى بها وٌكال بها. ولٌل: كانت إناء مستطٌبل  جعلت صاعا ٌكال

ولٌل: هً المكون الفارسً الذي ٌلتمى طرفاه تشرب به األعاجم. ولٌل: كانت من فضة  المكون.
 .(ٕ)"مموهة بالذهب، ولٌل كانت من ذهب. ولٌل: كانت مرصعة بالجواهر

ٌن أٌََّتَُها اْلِعٌُر إِنَّكُْم لََساِرلُوَن{ ]ٌوسؾ : لوله تعالى:  ولما ركبوا  ، أي:"[2ٓ}ثُمَّ أَذََّن ُمَإذِّ
لة بالطعام، إنكم لسارلون  .(ٖ)"لٌسٌروا نادى مناٍد لاببل ٌا أصحاب هذه العٌر المحمَّ

ثم نادى مناد. ٌمال: آذنه أعلمه. وأذن: أكثر اإلعبلم. ومنه المإذن،  لال الزمخشري:" 
ٌل: اإلبل التً علٌها األحمال، ألنها تعٌر: أى تذهب وتجًء. ول«: العٌر»و ...لكثرة ذلن منه

هً لافلة الحمٌر، ثم كثر حتى لٌل لكل لافلة عٌر، كؤنها جمع عٌر، وأصلها فعل كسمؾ وسمؾ، 
 .(ٙ)"(٘)«ٌا خٌل هللا اركبً»، والمراد أصحاب العٌر كموله: (ٗ)فعل به ما فعل ببٌض وعٌد

 .(2)"هً المافلة التً فٌها األحمال :}أٌتها العٌر{ لال الثعلبً:" 
 .(1)"الموم على اإلبل: }أٌتها العٌر{ لال ابن لتٌبة:" 

 . (5)"إال ألصحاب اإلبل« عٌر»ال ٌمال "لال الفراء: 
 .(ٓٔ)"كانت العٌر حمٌرا:"ولال مجاهد 

فإن لٌل: كٌؾ استجاز ٌوسؾ أن ٌجعل السماٌة فً رحل أخٌه لسرلهم وهم برآء ، وهذه 
 معصٌة ؟

 :(ٔٔ)لٌل عن هذه خمسة أجوبة
 الكٌال ولم ٌؤمر بها ٌوسؾ . أحدها : أنها معصٌة فعلها

الثانً : أن المنادي الذي كال حٌن فمد السماٌة ظن أنهم سرلوها ولم ٌعلم بما فعله ٌوسؾ ، فلم 
 ٌكن عاصٌاً .

 الثالث : أن النداء كان بؤمر ٌوسؾ ، وعنى بذلن سرلتهم لٌوسؾ من أبٌه ، وذلن صدق .

                                                             
 .ٕٗٗالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .5ٔٗ-5ٓٗ/ٕالكشاؾ: (ٕ)
 .ٕٗٗالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 وسنان بمعنى أؼٌد، أو. ناعمة أى ؼٌداء جمع وهو الؽٌن، بإعجام وؼٌد،: لعله «وعٌد ببٌض فعل ما» لوله(ٗ)

 .المصنؾ لفظ فلٌحرر الصحاح، فً كذا العنك، مابل
سعٌد بن جبٌر عن  . وتمام الحدٌث:ٕٙٗ-ٕ٘ٗ/ٓٔ(:ص1ٔٓٔٔلطعمة من حدٌث نبوي أخرجه الطبري) (٘)

كان ناس أتوا النبً ملسو هيلع هللا ىلص فمالوا: نباٌعن على اإلسبلم! فباٌعوه وهم َكذَبة، ولٌس اإلسبلَم »: عن المحاربٌن فمال
:"هذه اللَّماح تؽدو علٌكم وتروح، فاشربوا من أبوالها وألبانها. ٌرٌدون. ثم لالوا: إنا نجتوي المدٌنة! فمال النبً ملسو هيلع هللا ىلص

 لال: فبٌنا هم كذلن، إذ جاء الصرٌُخ، فصرخ إلى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، فمال: لتلوا الراعً، وسالوا النَّعَم! فؤمر نبً هللا
ٌنتظر فارٌس فارًسا. لال: فركب رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص على  فنودي فً الناس: أْن"ٌا خٌل هللا اركبً"! لال: فركبوا، ال

أثرهم، فلم ٌزالوا ٌطلبونهم حتى أدخلوهم مؤمنَهم، فرجع صحابة رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ولد أسروا منهم، فؤتوا بهم النبً 
اآلٌة. لال: فكان نفٌُهم: أن نفوهم حتى أدخلوهم مؤمنَهم  {إنما جزاء الذٌن ٌحاربون هللا ورسوله}ملسو هيلع هللا ىلص، فؤنزل هللا:

وأرضهم، ونفوهم من أرض المسلمٌن. ولتل نبً هللا منهم، وصلب ولََطع، َوسَمل األعٌن. لال: فما مثَّل رسول 
بن مالن ٌمول ذلن، ؼٌر أنه هللا ملسو هيلع هللا ىلص لبُل وال بعُد. لال: ونَهى عن الُمثْلة، ولال: ال تمثِّلوا بشًء. لال: فكان أنس 

 .«لال: أحرلهم بالنار بعد ما لتلهم
 .جدا ضعٌؾ ،"المصاب األعور حمزة أبو مٌمون،"هو ،"حمزة أبوواألثر:فً سنده  

 .5ٓٗ/ٕالكشاؾ: (ٙ)
 .5ٖٕ/٘الكشؾ والبٌان: (2)
 .5ٕٔؼرٌب المرآن: (1)
 .5ٖٕ/٘حكاه عنه الثعلبً فً الكشؾ والبٌان: (5)
 .5ٖٕ/٘الكشؾ والبٌان: (ٓٔ)
 .ٕٙ-ٔٙ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٔٔ)
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 علٌها بؤن لال الموم: }إن ٌسرق فمد سرق الرابع : أنها كانت خطٌبة من لبل ٌوسؾ فعالبه هللا
 أٌخ له من لبل{، ٌعنون ٌوسؾ . 

الرابع: أن معنى لوله :}إنكم لسارلون{، أي: لعالون ألبٌكم فً أمر أخٌكم حٌث أخذتموه منه 
 ، وهو بعٌد عن الظاهر اآلٌة.(ٔ)وخنتموه فٌه. حكاه الماوردي عن بعضهم

، كؤنه لٌل: فلما جهزهم «لما»ى حذؾ جواب ، عل«وجعل السماٌة»ولرأ ابن مسعود:  
 .(ٕ)بجهازهم وجعل السماٌة فً رحل أخٌه، أمهلهم حتى انطلموا، ثم أذن مإذن

 [:2ٓ-5ٙفوابد اآلٌتٌن:]
 حسن تدبٌر ٌوسؾ لئلبماء على أخٌه معه بعد ذهاب إخوته. -ٔ
لد وهم لم ٌسرلوا الصواع بل هو الذي كان {، أنكم لسارلون} :لول ٌوسؾ ألخوتهأن  -ٕ

ألنهم سرلوه من أبٌه وباعوه ولم  ،أدخله فً وعاء أخٌه دونهم فمد صدق علٌه السبلم
وهو فً ذلن  ،وإنما لال تفمد صواع الملن ،أنكم سرلتم الصواع -علٌه السبلم-ٌمل 

 .(ٖ). أفاده ابن حزم األندلسًصادق ألنه كان ؼٌر واجد له فكان فالد له ببل شن
رأٌت كؤنً أإذن فمال تحج وأتاه :"أن رجبل أتى ابن سٌرٌن فمال ومن فوابد اآلٌة: حكً  -ٖ

بٌنهما لال رأٌت لؤلول  آخر فمال رأٌت كؤنًّ أإذن فمال تمطع ٌدان لٌل له كٌؾ فرلت
سٌماً حسنة فؤولت }وأذن فً الناس بالحج{ ورأٌت للثانً سٌماً ؼٌر صالحة فؤولت }ثم 

 .(ٗ)"أذن مإذن أٌتها العٌر إنكم لسارلون{
 لمرآنا

ٌِْهْم َماذَا تَْفِمُدوَن )  [4ٔ({ ]ٌوسف : 4ٔ}لَالُوا َوأَْلبَلُوا َعلَ
 التفسٌر:

 لال أوالد ٌعموب ممبلٌن على المنادي: ما الذي تفمدونه؟

ٌِْهْم َماذَا تَْفِمُدوَن{ ]ٌوسؾ : لوله تعالى:  أي التفتوا إلٌهم  ، أي:"[2ٔ}لَالُوا َوأَْلبَلُوا َعلَ
 .(٘)"وسؤلوهم ماذا ضاع منكم وماذا فُمد؟

 .(ٙ)"ٌمولون: ماذا تفمدون {لالوا وألبلوا علٌهم}عن السدي:  
لالوا: بلى وما ذان؟ لالوا: سماٌة الملن فمدناها، وألنتم علٌها "لال:  عن ابن إسحاق، 

 .(2)"ؼٌركم، لالوا تاهلل لمد علمتم ما جبنا لنفسد فً األرض
فولفوا، فلما انتهى إلٌهم الرسول لال لهم: ألم نكرم ضٌافتكم ونحسن  لال الثعلبً:" 

سماٌة الملن،  منزلكم ونوفكم كٌلكم ونفعل بكم ما لم نفعله بؽٌركم؟ لالوا: بلى، وما ذان؟ لال:
؟ ما الذي ضل {ماذا تفمدون}عطفوا على المإذن وأصحابه: ...فمال: إنه ال ٌتهم علٌها ؼٌركم

 .(1)"فالفمدان ضد الوجود، والمفمد: الطلب منكم؟
اذَا تَْفِمُدوَن{ بدل  لال الصابونً:"  إرشاٌد لهم إلى مراعاة « ماذا سَرْلنا»وفً لولهم }مَّ

حسن األدب، وعدم المجازفة بنسبة البرٌبٌن إلى تهمة السرلة، ولهذا التزموا األدب معهم 
 .(5)"فؤجابوهم }لَالُواْ نَْفِمُد ُصَواَع الملن{

 المرآن
 [4ٕ({ ]ٌوسف : 4ٕ}لَالُوا نَْفِمُد ُصَواَع اْلَمِلِن َوِلَمْن َجاَء بِِه ِحْمُل بَِعٌٍر َوأَنَا بِِه َزِعٌٌم )

                                                             
 .ٕٙ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٔ)
 .5ٓٗ/ٕانظر: الكشاؾ: (ٕ)
 .5/ٗانظر: الفصل فً الملل واألهواء والنحل: (ٖ)
 .4٘/ٔ، ابن سٌرٌن:اْلحالم تفسٌر فً الكالم منتخب ،اْلحالم تفسٌر(ٗ)
 .ٙ٘/ٕصفوة التفاسٌر: (٘)
 .2ٖٕٔ/2(:ص255ٔٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٙ)
 .2ٖٕٔ-2ٕٕٔ/2(:ص251ٔٔأخرجه ابن أبً حاتم) (2)
 .5ٖٕ/٘الكشؾ والبٌان: (1)
 .ٙ٘/ٕصفوة التفاسٌر: (5)
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 التفسٌر:
لال المنادي وَمن بحضرته: نفمد المكٌال الذي ٌكٌل الملن به، ومكافؤة من ٌحضره ممدار ِحْمل 

  بِحْمل البعٌر من الطعام ضامن وكفٌل.بعٌر من الطعام، ولال المنادي: وأنا 
لال المنادي وَمن بحضرته:  ، أي:"[2ٕ}لَالُوا َنْفِمُد ُصَواَع اْلَمِلِن{ ]ٌوسؾ : لوله تعالى: 

 .(ٔ)"نفمد المكٌال الذي ٌكٌل الملن به
 .(ٕ)"لال: المدح {،نفمد صواغ الملن"}عن الزهري فً لول هللا:  
 .(ٖ)"شرب فٌهإناءه الذي كان ٌ لال الضحان:" 
لال: كهٌبة المكون من فضة ٌشربون  {،صواع الملن"}عن ابن عباس فً لوله:  
 .(ٗ)"فٌه

وكان إناإه الذي ٌشرب فٌه وكان إلى  {،صواغ الملن}أنه لرأ:  :"عن سعٌد بن جبٌر 
 .(٘)"الطول ما هو
هو المكون الفارسً الذي تشرب فٌه األعاجم، تلتمً  وفً رواٌة أخرى عنه أٌضا:" 
 .(ٙ)"طرفاه

كان صٌػ من  بالؽٌن، لال: ،«صواغ الملن»:أنه كان ٌمرأها  :"عن ٌحٌى بن ٌعمر
 .(2)"ذهب أو فضة سماٌته التً كان ٌشرب فٌها

ومكافؤة من ٌحضره ممدار  ، أي:"[2ٕ}َوِلَمْن َجاَء بِِه ِحْمُل بَِعٌٍر{ ]ٌوسؾ : لوله تعالى: 
 .(1)"ِحْمل بعٌر من الطعام

 .(5)"أي: ولد بعٌر لال لتادة:" 
 .(ٓٔ)"لال: حمل طعام وهً لؽة {،حمل بعٌر"}عن مجاهد لوله:  
 .(ٔٔ)"ٌعنً: حمار وهً لؽة {،حمل بعٌر} وروي عن مجاهد أٌضا، لال:" 

ولال المنادي: وأنا بِحْمل البعٌر من  ، أي:"[2ٕ}َوأََنا بِِه َزِعٌٌم{ ]ٌوسؾ : لوله تعالى: 
 .(ٕٔ)"الطعام ضامن وكفٌل

ٌموله المإذن، ٌرٌد: وأنا بحمل البعٌر كفٌل، أإدٌه  {،وأنا به زعٌم} لال الزمخشري:" 
 .(ٖٔ)"إلى من جاء به، وأراد وسك بعٌر من طعام جعبل لمن حصله

 .(ٗٔ)"الزعٌم الكفٌل لال الضحان:" 
 .(٘ٔ)"الزعٌم هو المإذن الذي لال: أٌتها العٌر لال مجاهد:" 
والزعٌم:  ،سمعت رسول هللا، ملسو هيلع هللا ىلص، ٌمول أنا زعٌم": ، لالفضالة بن عبٌد وعن  
 .(ٙٔ)"الحمٌل

                                                             
 .ٕٗٗالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .2ٖٕٔ/2(:ص1ٓ٘ٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕ)
 .2ٖٕٔ/2(:ص1ٕٓٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٖ)
 .2ٖٕٔ/2(:ص1ٓٓٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٗ)
 .2ٖٕٔ/2(:ص1ٓٔٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (٘)
 .2ٖٕٔ/2(:ص1ٕٓٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٙ)
 .2ٖٕٔ/2(:ص1ٓٗٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (2)
 .ٕٗٗالتفسٌر المٌسر: (1)
 .2ٖٕٔ/2(:ص1ٓ2ٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (5)
 .2ٖٕٔ/2(:ص1ٓٙٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٓٔ)
 .2ٕٗٔ/2(:ص1ٓ1ٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔٔ)
 .ٕٗٗالتفسٌر المٌسر: (ٕٔ)
 .5ٓٗ/ٕالكشاؾ: (ٖٔ)
 .2ٕٗٔ/2(:ص1ٔٓٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٗٔ)
 . هكذا الترلٌم بالمطبوع!2ٕٗٔ/2(:ص1ٕٔٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (٘ٔ)
 .2ٕٗٔ/2(:ص1ٓ5ٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٙٔ)
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 المرآن
ِ لَمَْد َعِلْمتُْم َما ِجئْنَا ِلنُْفِسَد فًِ اْْلَْرِض َوَما كُن ا َساِرلٌَِن )  [4ٌٖوسف : ({ ]4ٖ}لَالُوا تَاَّلل 

 التفسٌر:
من أجل اإلفساد « مصر»لال إخوة ٌوسؾ: وهللا لمد تحممتم مما شاهدتموه منا أننا ما جبنا أرض 

 فٌها، ولٌس من صفاتنا أن نكون سارلٌن.
ِ َلمَْد َعِلْمتُْم َما ِجبَْنا ِلنُْفِسَد فًِ اأْلَْرِض{ ]ٌوسؾ : لوله تعالى:  لال  ، أي:"[2ٖ}لَالُوا تَاّلِلَّ

من أجل اإلفساد « مصر»إخوة ٌوسؾ: وهللا لمد تحممتم مما شاهدتموه منا أننا ما جبنا أرض 
 .(ٔ)"فٌها

 .(ٕ)"ٌمول: ما جبنا لنعصً فً األرض لال الربٌع:" 
لمد }لسم فٌه معنى التعجب مما أضٌؾ إلٌهم. وإنما لالوا  {،تاهلل} لال الزمخشري:" 
فاستشهدوا بعلمهم. لما ثبت عندهم من دالبل دٌنهم وأمانتهم فً كرتى مجٌبهم  {،علمتم

، لببل تتناول زرعا أو طعاما ألحد من (ٖ)ومداخلتهم للملن، وألنهم دخلوا وأفواه رواحلهم مكعومة
 .(ٗ)"وألنهم ردوا بضاعتهم التً وجدوها فً رحالهم، من أهل السوق

فإن لٌل: من أٌن : "ِلْمتُْم َما ِجبْنَا ِلنُْفِسَد فًِ اأْلَْرِض{َلمَْد عَ  لال الثعلبً فً لوله تعالى:}
 علموا ذلن؟
لجواب عنه: لال الكلبً: إن فتى ٌوسؾ وهو المإذن لال لهم: إن الملن ابتمننً بالصاع ا

وأخاؾ عموبة الملن، فلً الٌوم عنده ممولة حسنة، فإن لم أجده تخوفت أن تسمط منزلتً 
إنا منذ لطعنا هذا الطرٌك لم  {لمد علمتم ما جبنا لنفسد فً األرض}وأفتضح فً مصر، لالوا: ... 

أحد وال أفسدنا شٌبا وسلوا عنا من مررنا به، هل ضررنا أحدا؟ أو هل أفسدنا شٌبا؟ ننزل عند 
 وإنا لد رددنا الدراهم كما وجدنا فً رحلنا، فلو كنا سارلٌن ما رددناها.

لال فتى ٌوسؾ: إنه صواع الملن األكبر الذي ٌكتال فٌه، ولال بعضهم: إنما لالوا ذلن 
اولون ما لٌس لهم، ولٌل: إنهم كانوا حٌن دخلوا مصر كموا أفواه ألنهم كانوا معروفٌن أنهم ال ٌتن

 .(٘)"دوابهم لكً ال تتناول من حروث الناس
ولٌس من صفاتنا أن نكون  ، أي:"[2ٖ}َوَما كُنَّا َساِرلٌَِن{ ]ٌوسؾ : لوله تعالى: 
 .(ٙ)"سارلٌن
 .(2)"وما كنا لط نوصؾ بالسرلة وهً منافٌة لحالنا لال الزمخشري:أي:" 

 :[2ٖ-2ٔفوابد اآلٌات:]
 مشروعٌة إعطاء المكافآت لمن ٌموم بعمل معٌن وهً الجعالة فً الفمه. -ٔ
 مشروعٌة الكفالة والكفٌل ؼارم. -ٕ
 جواز الحلؾ باهلل تعالى للحاجة. -ٖ
 .دلت اآلٌة على أن كل معصٌة فساد فً األرض -ٗ
 مشروعٌة دفع التهمة عن النفس البرٌبة. -٘
 المرآن

 [4ٗ({ ]ٌوسف : 4َٗجَزاُإهُ إِْن كُْنتُْم َكاِذبٌَِن )}لَالُوا فََما 
 التفسٌر:

                                                             
 .ٕٗٗالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .2ٕٗٔ/2(:ص1ٖٔٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕ)
 البعٌر فم فً ٌجعل شًء وهو بالكعام، فمه شددت إذا البعٌر، كعمت: ٌمال «مكعومة رواحلهم وأفواه» لوله(ٖ)
 .الصحاح فً كذا هٌاجه، عند
 .5ٓٗ/ٕالكشاؾ: (ٗ)
 .ٕٓٗ/٘الكشؾ والبٌان: (٘)
 .ٕٗٗالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .5ٓٗ/ٕالكشاؾ: (2)
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لال المكلَّفون بالبحث عن المكٌال إلخوة ٌوسؾ: فما عموبة السارق عندكم إن كنتم كاذبٌن فً 
 لولكم: لسنا بسارلٌن؟

مكلَّفون بالبحث لال ال ، أي:"[2ٗ}لَالُوا فََما َجَزاُإهُ إِْن ُكْنتُْم َكاِذبٌَِن{ ]ٌوسؾ : لوله تعالى: 
 .(ٔ)"ما عموبة السارق فً شرٌعتكم إن كنتم كاذبٌن فً ادعاء البراءة: فعن المكٌال إلخوة ٌوسؾ

ٌمول تعالى ذكره: لال أصحاب ٌوسؾ إلخوته: فما ثواب السََّرق إن كنتم  لال الطبري:" 
 .(ٕ)"؟ {ما جبنا لنفسد فً األرض وما كنا سارلٌن:}كاذبٌن فً لولكم 

فما جزاء سرلته إن كنتم  :، أى«صواع»ـلـالضمٌر ل {،فما جزاإه} الزمخشري:"لال  
 .(ٖ)"وادعابكم البراءة منه كاذبٌن فً جحودكم

 المرآن
 [4٘({ ]ٌوسف : 4٘}لَالُوا َجَزاُإهُ َمْن ُوِجَد فًِ َرْحِلِه فَُهَو َجَزاُإهُ َكذَِلَن َنْجِزي الظ اِلِمٌَن )

 التفسٌر:
جزاء السارق َمن ُوِجد المسروق فً رحله فهو جزاإه. أي ٌسلَّم بسرلته إلى لال إخوة ٌوسؾ: 

نجزي الظالمٌن  -وهو االسترلاق-َمن سرق منه حتى ٌكون عبًدا عنده، مثل هذا الجزاء 
 بالسرلة، وهذا دٌننا وسنتنا فً أهل السرلة.

لال إخوة  ، أي:"[2٘اُإهُ{ ]ٌوسؾ : }لَالُوا َجَزاُإهُ َمْن ُوِجَد فًِ َرْحِلِه فَُهَو َجزَ لوله تعالى: 
ً لمن َسَرق  ٌوسؾ: جزاء السارق الذي ٌوجد الصاع فً متاعه أن ٌُسترقَّ وٌصبح مملوكا

 .(ٗ)"منه
ٌمول جل ثناإه: ولال إخوة ٌوسؾ: ثواب السرق من وجد فً متاعه  لال الطبري:" 
ٌسلم بَسِرلته إلى من سرق منه ،  ٌمول: فالذي وجد ذلن فً رحله ثوابه بؤن {فهو جزاإه}السرق 

 .(٘)"حتى ٌستَِرلّه

أن ٌسلم سرلته إلى المسروق منه، وٌسترق سنة، وكان ذلن سنة آل  لال الثعلبً:" 
 .(ٙ)"ٌعموب فً حكم السارق

 .(2)"فعرفوا الحكم، فً أحكامهم، فمالوا: من وجد فً رحله فهو جزاإه لال ابن زٌد:" 
 لالوا: خذوه، فهو {،من وجد فً رحله فهو جزاإهلالوا جزاإه "} عن السدي لوله: 
 .(1)"لكم

فما جزاإه إن كنتم كاذبٌن لالوا جزاإه من وجد فً رحله فهو } عن ابن إسحاق:" 
 .(5)"أي: سلم به {،جزاإه
جزاء سرلته أخذ من وجد فً رحله، وكان حكم السارق فً آل  :أى لال الزمخشري:" 

تمرٌر للحكم، أى: فؤخذ  {،فهو جزاإه}ولولهم ، فً جزابه ٌعموب أن ٌسترق سنة، فلذلن استفتوا
حك زٌد أن ٌكسى وٌطعم وٌنعم علٌه، فذلن حمه، أى:  السارق نفسه وهو جزاإه ال ؼٌر، كمولن:

مبتدأ، والجملة  {جزاإه}وٌجوز أن ٌكون  ،فهو حمه لتمرر ما ذكرته من استحماله وتلزمه
جزاإه من وجد فً »ٌها ممام المضمر. واألصل: الشرطٌة كما هً خبره، على إلامة الظاهر ف

، فوضع الجزاء موضع هو، كما تمول لصاحبن: من أخو زٌد؟ فٌمول لن: أخوه «رحله فهو هو
فهو »من ٌمعد إلى جنبه، فهو هو، ٌرجع الضمٌر األول إلى من، والثانً إلى األخ، ثم تمول 

                                                             
 .2٘/ٕ، وصفوة التفاسٌر:ٕٗٗانظر: التفسٌر المٌسر:  (ٔ)
 .1ٕٔ/ٙٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .5ٔٗ-5ٓٗ/ٕالكشاؾ: (ٖ)
 .2٘/ٕصفوة التفاسٌر: (ٗ)
 .1ٕٔ/ٙٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .ٕٔٗ/٘الكشؾ والبٌان: (ٙ)
 .2ٕٗٔ/2(:ص1ٔٗٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (2)
 .2ٕٗٔ/2(:ص1ٔ٘ٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (1)
 .2ٕ٘ٔ-2ٕٗٔ/2(:ص1ٔٙٔٔه ابن ابً حاتم)أخرج (5)
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خبر مبتدإ محذوؾ، أى:  {:جزاإه}ممٌما للمظهر ممام المضمر. وٌحتمل أن ٌكون « أخوه
، كما ٌمول: من ٌستفتى {من وجد فً رحله فهو جزاإه}المسبول عنه جزاإه، ثم أفتوا بمولهم: 

ًدا فََجَزاٌء ِمثُْل َما لَتََل  فً جزاء صٌد المحرم جزاء صٌد المحرم، ثم ٌمول: }َوَمْن لَتَلَهُ ِمْنكُْم ُمتَعَّمِ
 .(ٔ)" [5ِ٘مَن النَّعَم{ ]المابدة : 

كذلن نجازي من تعدَّى حدود  ، أي:"[2٘}َكذَِلَن نَْجِزي الظَّاِلِمٌَن{ ]ٌوسؾ : لوله تعالى: 
 .(ٕ)"هللا بالسرلة وأمثالها

ٌمول: كذلن نفعل بمن ظلم ففعل ما لٌس له فعله من أخذه مال ؼٌره  لال الطبري:" 
 .(ٖ)"َسَرلًا

 .(ٗ)"أي: كذلن نصنع بمن سرق منا لال ابن إسحاق:" 
وهذا المول منهم هو الحكم فً شرٌعة ٌعموب ولد نسخ بمطع األٌدي  لال الصابونً:" 

 .(٘)"فً الشرٌعة اإِلسبلمٌة
 المرآن

اَن ِلٌَؤُْخَذ }فَبََدأَ بِؤَْوِعٌَتِِهْم لَْبَل ِوَعاِء أَِخٌِه ثُم  اْستَْخَرَجَها ِمْن ِوَعاِء أَِخٌِه َكذَِلَن ِكْدنَا ِلٌُوسَُف َما كَ 
ُ نَْرفَُع َدَرَجاٍت َمْن نََشاُء َوفَْوَق كُّلِ ِذي ِعْلٍم َعِلٌٌم ) ٌََشاَء ّللا  ({ 4ٙأََخاهُ فًِ ِدٌِن اْلَمِلِن إِال  أَْن 

 [4ٙ]ٌوسف : 

 التفسٌر:
ورجعوا بإخوة ٌوسؾ إلٌه، فمام بنفسه ٌفتش أمتعتهم، فبدأ بؤمتعتهم لبل متاع شمٌمه؛ إحكاًما لما 

أخٌه معه، ثم انتهى بوعاء أخٌه، فاستخرج اإلناء منه، كذلن ٌسَّرنا لٌوسؾ هذا دبَّره الستبماء 
ل به ألخذ أخٌه، وما كان له أن ٌؤخذ أخاه فً حكم َمِلن  ألنه لٌس « ؛ مصر»التدبٌر الذي توصَّ

من دٌنه أن ٌتملن السارق، إال أن مشٌبة هللا التضت هذا التدبٌر واالحتكام إلى شرٌعة إخوة 

اضٌة بِرّقِ السارق. نرفع منازل َمن نشاء فً الدنٌا على ؼٌره كما رفعنا منزلة ٌوسؾ الم
ٌوسؾ. وفوق كل ذي علٍم من هو أعلم منه، حتى ٌنتهً العلم إلى هللا تعالى عالم الؽٌب 

 والشهادة.
ة ٌوسؾ رجعوا بإخو ، أي:"[2ٙ}فَبََدأَ بِؤَْوِعٌَتِِهْم لَْبَل ِوَعاِء أَِخٌِه { ]ٌوسؾ : لله تعالى: 

 .(ٙ)"إلٌه، فمام بنفسه ٌفتش أمتعتهم، فبدأ بؤمتعتهم لبل متاع شمٌمه
فمال الرسول عند ذلن: إنه ال بد من تفتٌش أمتعتكم ولستم سارلٌن حتى  لال الثعلبً:" 

أفتشها فانصرؾ بهم إلى ٌوسؾ، فبدأ بؤوعٌتهم إلزالة التهمة لبل وعاء أخٌه وكان فتش أمتعتهم 
 .(2)"واحدا واحدا
لٌل: لال لهم من وكل بهم: ال بد من تفتٌش أوعٌتكم، فانصرؾ بهم  لال الزمخشري:" 

ما أظن  إلى ٌوسؾ، فبدأ بتفتٌش أوعٌتهم لبل وعاء بنٌامٌن لنفى التهمة حتى بلػ وعاءه فمال:
هذا أخذ شٌبا، فمالوا: وهللا ال تتركه حتى تنظر فً رحله، فإنه أطٌب لنفسن وأنفسنا، فاستخرجوه 

 .(1)"منه

                                                             
 .5ٔٗ/ٕالكشاؾ: (ٔ)
 .2٘/ٕصفوة التفاسٌر: (ٕ)
 .1ٕٔ/ٙٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .2ٕ٘ٔ/2(:ص1ٔ2ٔٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٗ)
 .2٘/ٕصفوة التفاسٌر: (٘)
 .ٕ٘ٗالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .ٕٔٗ/٘الكشؾ والبٌان: (2)
 .5ٔٗ/ٕالكشاؾ: (1)
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كان ال ٌنظر فً وعاء رجل منهم إال استؽفر، تؤثما مما لذفهم به حتى إذا  لال لتادة:" 
بمً أخوه وهو أصؽر الموم: ما أرى هذا أخذ شٌبا، لالوا: بلى فاستبرءه، إال ولد علموا حٌث 

 .(ٔ)"وضعوا سماٌتهم، ثم استخرجها من وعاء أخٌه
لال لهم الرسول: لستم ببارحٌن حتى أفتش أمتعتكم، وأعذر فً  لال دمحم بن إسحاق:" 

وعاء وعاء، ٌفتشها وٌنظر ما فٌها، حتى مر  طلبها لالوا: ما نعلمها فٌنا، وال معنا فبدأ بؤوعٌتهم
 .(ٕ)"على أخٌه ففتش فاستخرجها منه فؤخذ برلبته فانصرؾ به إلى ٌوسؾ

إعاء ». ولرأ سعٌد ابن جبٌر: ، بضم الواو، وهً لؽة«وعاء أخٌه»ولرأ الحسن: 
 .(ٖ)، بملب الواو همزة«أخٌه

ثم انتهى بوعاء أخٌه،  ، أي:"[2ٙ}ُمَّ اْستَْخَرَجَها ِمْن ِوَعاِء أَِخٌِه{ ]ٌوسؾ : لله تعالى: 
 .(ٗ)"فاستخرج اإلناء منه

فلما بمً رحل الؽبلم، لال: ما كان هذا الؽبلم لٌؤخذها، لالوا وهللا ال ترن  لال السدي:" 
 ،حتى تنظر فً رحله، وتذهب ولد طابت نفسن فؤدخل ٌده فً رحله فاستخرجها من رحل أخٌه

 .(٘){"كذلن كدنا لٌوسؾ}ٌمول هللا تعالى: 
سَّرنا لٌوسؾ هذا التدبٌر كذلن ٌ ، أي:"[2ٙ}َكذَِلَن ِكْدنَا ِلٌُوسَُؾ{ ]ٌوسؾ : لله تعالى: 

ل به ألخذ أخٌه  .(ٙ)"الذي توصَّ
 .(2)"هكذا ٌعنً: {،كذلن"}لوله: :عن السدي عن أبً مالن 

لول: هكذا صنعنا لٌوسؾ، حتى ٌخلص أخاه ألبٌه وأمه من إخوته ألبٌه،  لال الطبري:" 
بإلراٍر منهم أن له أن ٌؤخذه منهم وٌحتبسه فً ٌدٌه، وٌحول بٌنه وبٌنهم. وذلن أنهم لالوا، إذ لٌل 

: جزاُء من سرق الصُّواع أن من وجد ذلن فً رحله فهو  {كاذبٌن ما جزاإه إن كنتم}لهم: 
ن كان حكمهم فً دٌنهم. فكاد هللا لٌوسؾ كما وصؾ لنا حتى أخذ أخاه منهم، مستََرقٌّ به، وذل

 .(1)"فصار عنده بحكمهم وُصْنِع هللا له
 ، وجهان:[2ٙ}َكذَِلَن ِكْدنَا ِلٌُوسَُؾ{ ]ٌوسؾ : لله تعالى:وفً  

 .(ٔٔ)، وابن جرٌج(ٓٔ)، والسدي(5)أحدهما : صنعنا لٌوسؾ. لاله الضحان
 .(ٕٔ)، حكاه الماوردي عن ابن عٌسى والثانً : دّبرنا لٌوسؾ

ُ{ ]ٌوسؾ : لله تعالى:  وما  ، أي:"[2ٙ}َما َكاَن ِلٌَؤُْخذَ أََخاهُ فًِ ِدٌِن اْلَمِلِن إِالَّ أَْن ٌََشاَء َّللاَّ
ألنه لٌس من دٌنه أن ٌتملن السارق، إال أن مشٌبة « ؛ مصر»كان له أن ٌؤخذ أخاه فً حكم َمِلن 

 .(ٖٔ)"واالحتكام إلى شرٌعة إخوة ٌوسؾ الماضٌة بِرّقِ السارقهللا التضت هذا التدبٌر 
ٌمول: ما كان ٌوسؾ لٌؤخذ أخاه فً حكم ملن مصر ولضابه وطاعته  لال الطبري:" 

منهم، ألنه لم ٌكن من حكم ذلن الملن ولضابه أن ٌسترّق أحد بالسََّرق، فلم ٌكن لٌوسؾ أخذ 

                                                             
 .2ٕ٘ٔ/2(:ص1ٔ1ٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔ)
 .2ٕ٘ٔ/2(:ص1ٔ5ٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕ)
 .5ٔٗ/ٕانظر: الكشاؾ: (ٖ)
 .ٕ٘ٗالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .2ٕ٘ٔ/2(:ص1ٕٓٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (٘)
 .ٕ٘ٗالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .2ٕ٘ٔ/2(:ص1ٕٔٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (2)
 .12ٔ-1ٙٔ/ٙٔتفسٌر الطبري: (1)
 .11ٔ/ٙٔ(:ص5٘ٙ5ٔانظر: تفسٌر الطبري) (5)
 .11ٔ/ٙٔ(:ص5٘ٙ1ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٓٔ)
 .12ٔ/ٙٔ(:ص5٘ٙ2ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٔٔ)
 .ٖٙ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٕٔ)
 .ٕ٘ٗالتفسٌر المٌسر: (ٖٔ)
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أخٌه فً حكم ملن أرضه، إال أن ٌشاء هللا بكٌده الذي كاده له، حتى أسلم من وجد فً وعابه 
 .(ٔ)"علٌه، وطابت أنفسهم بالتسلٌم الصواع إخوتُه ورفماإه بحكمهم

ألنه كان فً دٌن ملن مصر، وما كان ٌحكم به فً السارق أن ٌؽرم  لال الزمخشري:" 
ما كان ٌؤخذه إال بمشٌبة هللا وإذنه  :أى{، إال أن ٌشاء هللا، }مثلً ما أخذ، ال أن ٌلزم وٌستعبد

 .(ٕ)"فٌه
، إال فعلة كادها هللا له، فاعتّل بها  {الملنما كان لٌؤخذ أخاه فً دٌن "}عن مجاهد لوله:  
 .(ٖ)"ٌوسؾ
أي: بظلم، ولكن هللا كاد لٌوسؾ  {،ما كان لٌؤخذ أخاه فً دٌن الملن"}عن ابن إسحاق:  

 .(ٗ)"لٌضّم إلٌه أخاه
 وجوه: ،[2ٙ}َما َكاَن ِلٌَؤُْخذَ أََخاهُ فًِ ِدٌِن اْلَمِلِن{ ]ٌوسؾ : لله تعالى:وفً  

 .(ٙ)، والضحان(٘)الملن ، لاله ابن عباس أحدها : فً سلطان
 . (2)لاله لتادة .أن ٌستعبد رجبل بسرلة والثانً : فً لضاء الملن وحكمه، 
 .(1): "فً لضاء الملن" ولال دمحم بن كعب المرظً
 .(5)"ولال السدي: "فً حكم الملن

 .(ٓٔ)"كان حكم الملن أن من َسَرق ضوعؾ علٌه الؽُْرمولال معمر:" 
 .(ٔٔ)فً عادة الملن. ذكره الماورديوالثالث: 
وهذه األلوال وإن اختلفت ألفاظ لابلٌها فً معنى"دٌن الملن"، فمتماربة  لال الطبري:" 

المعانً، ألن من أخذه فً سلطان الملن عامله بعمله، فبرضاه أخذه إذًا ال بؽٌره، وذلن منه حكم 
  .(ٕٔ)"وأصل"الدٌن"، الطاعة، علٌه، وحكمه علٌه لضاإه

لٌس فً دٌن الملن أن ٌإخذ السارق بسرلته. لال: وكان الحكم عند  لال ابن زٌد:" 

 .(ٖٔ)"األنبٌاء، ٌعموب وبنٌه، أن ٌإخذ السارق بسرلته عبًدا ٌسترقّ 
كان فً دٌن ملكهم، إذا أخذت السرلة من السارق، أخذت منه ومثلها من  لال الضحان:" 

 .(ٗٔ)"ماله، فدفعت للمسروق
ُ{ ]ٌوسؾ : }وفً لوله تعالى:   وجهان: ،[2ٙإِالَّ أَْن ٌََشاَء َّللاَّ

أحدهما : إال أن ٌشاء هللا أن ٌُْستَرق من سرق
(ٔ٘). 

 .(ٙٔ)"ولكن هللا كاد له لٌضم إلٌه أخاه لال ابن إسحاق:" 
 والثانً : إال أن ٌشاء هللا أن ٌجعل لٌوسؾ عذراً فٌما فعل.وهذا معنى لول مجاهد.

 .(ٔ)"إال بعلة كاَدها هللا، فاعتلَّ بها ٌوسؾ لال مجاهد:" 

                                                             
 .12ٔ/ٙٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .5ٕٗ/ٕالكشاؾ: (ٕ)
 .12ٔ/ٙٔ(:ص5٘ٙٗٔأخرجه الطبري) (ٖ)
 .15ٔ/ٙٔ(:ص5٘22ٔأخرجه الطبري) (ٗ)
 .11ٔ/ٙٔ(:ص5٘2ٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (٘)
 .11ٔ/ٙٔ(:ص5٘2ٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٙ)
 .15ٔ-11ٔ/ٙٔ(:ص5٘2ٖٔ(، و)5٘2ٕٔانظر: تفسٌر الطبري) (2)
 .15ٔ/ٙٔ(:ص5٘2ٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (1)
 . 15ٔ/ٙٔ(:ص5٘2ٙٔأخرجه الطبري)(5)
 . 15ٔ/ٙٔ(:ص5٘2٘ٔأخرجه الطبري)(ٓٔ)
 .ٗٙ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٔٔ)
 .5ٓٔ/ٙٔتفسٌر الطبري: (ٕٔ)
 .15ٔ/ٙٔ(:ص5٘21ٔأخرجه الطبري) (ٖٔ)
 .2ٕٙٔ/2(:ص1ٕٙٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٗٔ)
 .ٖٙ/ٖانظر: النكت والعٌون: (٘ٔ)
 .2ٕٙٔ/2(:ص1ٕٖٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٙٔ)
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 .(ٕ)"{فهو جزاإه}، ولكن صنعنا له، بؤنهم لالوا: {إال أن ٌشاء هللا"}ن السدي: عو 
نرفع منازل َمن نشاء فً الدنٌا  ، أي:"[2ٙ}نَْرفَُع َدَرَجاٍت َمْن نََشاُء{ ]ٌوسؾ : لله تعالى: 

 .(ٖ)"على ؼٌره كما رفعنا منزلة ٌوسؾ
نرفع منازل من نشاء رفع منازله ومراتبه فً الدنٌا بالعلم على ؼٌره،  الطبري:"لال  

 .(ٗ)"كما رفعنا مرتبة ٌوسؾ فً ذلن ومنزلته فً الدنٌا على منازل إخوته ومراتبهم
، ٌوسؾ وإخوته، أوتوا علًما، فرفعنا {نرفع درجات من نشاء"}ابن جرٌح لوله: عن  

 .(٘)"ٌوسؾ فولهم فً العلم
فوق كل عالٍم من هو أعلم  ، أي:"[2ٙ}َوفَْوَق كُّلِ ِذي ِعْلٍم َعِلٌٌم{ ]ٌوسؾ : عالى:لله ت 

 .(ٙ)"منه حتى ٌنتهً إلى ذي العلم البالػ وهو ربُّ العالمٌن
ٌمول تعالى ذكره: وفوق كل عالم من هو أعلم منه، حتى ٌنتهً ذلن إلى  لال الطبري:" 

هللا. وإنما عنى بذلن أّن ٌوسؾ أعلم إخوته، وأّن فوق ٌوسؾ من هو أعلم من ٌوسؾ، حتى 
 .(2)"ٌنتهً ذلن إلى هللا

وفوق كل ذي }أنه حّدث بحدٌث، فمال رجل عنده: "عن سعٌد بن جبٌر، عن ابن عباس،  
 .(1)"مال ابن عباس: ببسما للت! إن هللا هو علٌم، وهو فوق كل عالم، ف{علم علٌم
! فمال ابن  {وفوق كل ذي علم علٌم}فمال رجل عنده: الحمد هلل،  وفً رواٌة أخرى:" 

 .(5)"عباس: العالم هللا، وهو فوق كل عالم
، لال: ٌكون  {وفوق كل ذي علم علٌم"}عن ابن عباس:  وروي عن ابن عباس كذلن:" 

 .(ٓٔ)"هذا أعلم من هذا، وهذا أعلم من هذا، وهللا فوق كل عالم
سؤل رجل علًٌّا عن مسؤلة، فمال فٌها، فمال الرجل: لٌس هكذا  :"ن دمحم بن كعب لال 

: أصبَت وأخطؤُت،  ًٌّ  .(ٔٔ){"وفوق كل ذي علم علٌم}ولكن كذا وكذا. لال عل

 .(ٕٔ)"، لال: علم هللا فوق كل أحد{علٌموفوق كل ذي علم "}عكرمة فً لوله:  عن 
 .(ٖٔ)"، لال: هللا أعلم من كل أحد{وفوق كل ذي علم علٌم"}سعٌد بن جبٌر:  عن 
 .(ٗٔ)"لٌس عالٌم إال فوله عالم، حتى ٌنتهً العلم إلى هللا لال الحسن:" 
،  {وفوق كل ذي علم علٌم}سمعت الحسن لرأ هذه اآلٌة ٌوًما: "عن بشٌر الهجٌمً لال:  

ثم ولؾ فمال: إنه وهللا ما أمسى على ظهر األرض عالم إال فوله من هو أعلم منه، حتى ٌعود 
 .(٘ٔ)"العلم إلى الذي علَّمه

، حتى ٌنتهً العلم إلى هللا، منه بدئ، وتعلَّمت {وفوق كل ذي علم علٌم"}عن لتادة، لوله: 
 .(ٙٔ)"«ِلٍم َعِلٌمٌ َوفَْوَق كُّلِ َعا»العلماء، وإلٌه ٌعود. فً لراءة عبد هللا:

                                                                                                                                                                               
 .5ٓٔ/ٙٔ(:ص5٘1ٓٔأخرجه الطبري) (ٔ)
 .5ٓٔ/ٙٔ(:ص5٘25ٔأخرجه الطبري) (ٕ)
 .ٕ٘ٗالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .5ٓٔ/ٙٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .5ٔٔ/ٙٔ(:ص5٘1ٔٔأخرجه الطبري) (٘)
 .2٘/ٕصفوة التفاسٌر: (ٙ)
 .5ٓٔ/ٙٔتفسٌر الطبري: (2)
 .5ٔٔ/ٙٔ(:ص5٘1ٕٔأخرجه الطبري) (1)
 .5ٔٔ/ٙٔ(:ص5٘1ٖٔأخرجه الطبري) (5)
 .5ٕٔ/ٙٔ(:ص5٘1٘ٔأخرجه الطبري) (ٓٔ)
 .5ٕٔ/ٙٔ(:ص5٘11ٔأخرجه الطبري) (ٔٔ)
 .5ٕٔ/ٙٔ(:ص5٘15ٔأخرجه الطبري) (ٕٔ)
 .5ٖٔ/ٙٔ(:ص5٘5ٔٔأخرجه الطبري) (ٖٔ)
 .5ٖٔ/ٙٔ(:ص5٘5ٕٔأخرجه الطبري) (ٗٔ)
 .5ٖٔ/ٙٔ(:ص5٘5ٖٔأخرجه الطبري) (٘ٔ)
 .5ٖٔ/ٙٔ(:ص5٘5٘ٔأخرجه الطبري) (ٙٔ)
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ما أذن هللا فٌه ٌجب أن ٌكون حسنا، فمن أى وجه حسن هذا  فإن للت: لال الزمخشري:" 
إنكم :}الكٌد؟ وما هو إال بهتان، وتسرٌك لمن لم ٌسرق، وتكذٌب لمن لم ٌكذب، وهو لوله 

 [ ؟ 2ٗ، }فََما َجَزاُإهُ إِْن كُْنتُْم َكاِذِبٌَن{ ]ٌوسؾ : {لسارلون
تورٌة  {إنكم لسارلون:}للت: هو فً صورة البهتان ولٌس ببهتان فً الحمٌمة، ألن لوله 

عما جرى مجرى السرلة من فعلهم بٌوسؾ. ولٌل: كان ذلن المول من المإذن ال من ٌوسؾ، 
فرض النتفاء براءتهم. وفرض التكذٌب ال ٌكون تكذٌبا، على أنه لو  {إن كنتم كاذبٌن:}ولوله 

ٌب كما صرح لهم بالتسرٌك. لكان له وجه، ألنهم كانوا كاذبٌن فً لولهم: صرح لهم بالتكذ
بْب{ ]ٌوسؾ :  هذا وحكم هذا الكٌد حكم الحٌل ، [2ٔ}َوتََرْكنَا ٌُوسَُؾ ِعْنَد َمتَاِعنَا فَؤََكلَهُ الذِّ

ٌَِدَن }َوُخْذ بِ  الشرعٌة التً ٌتوصل بها إلى مصالح ومنافع دٌنٌة، كموله تعالى ألٌوب علٌه السبلم:
لٌتخلص من جلدها وال ٌحنث، وكمول إبراهٌم علٌه السبلم: هً أختى،  ،[ِٗٗضْؽثًا{ ]ص : 

لتسلم من ٌد الكافر. وما الشرابع كلها إال مصالح وطرق إلى التخلص من الولوع فً المفاسد، 
ٌها، ولد علم هللا تعالى فً هذه الحٌلة التً لمنها ٌوسؾ مصالح عظٌمة فجعلها سلما وذرٌعة إل

 .(ٔ)"فكانت حسنة جمٌلة وانزاحت عنها وجوه المبح لما ذكرنا
 [:2ٙ-2ٗفوابد اآلٌات:]

 معرفة حكم السرلة فً شرعة ٌعموب علٌه السبلم. -ٔ
 بٌان حسن تدبٌر هللا تعالى ألولٌابه. -ٕ
 بٌان حكم السرلة فً المانون المصري على عهد ٌوسؾ علٌه السبلم. -ٖ
 العلم.علو ممام ٌوسؾ علٌه السبلم فً  -ٗ
 تمرٌر لاعدة }وفوق كل ذي علم علٌم{ إلى أن ٌبتهً العلم إلى هللا تعالى. -٘
 المرآن

َها ٌُوُسُف فًِ نَْفِسِه َولَْم ٌُْبِدَها لَُهْم لَاَل أَ  ْنتُْم َشرٌّ }لَالُوا إِْن ٌَْسِرْق فَمَْد َسَرَق أٌَخ لَهُ ِمْن لَْبُل فَؤََسر 
ُ أَْعلَُم بَِما تَ   [44({ ]ٌوسف : 44ِصفُوَن )َمَكانًا َوّللا 

 التفسٌر:
لال إخوة ٌوسؾ: إْن سرق هذا فمد سرق أخ شمٌك له من لبل )ٌمصدون ٌوسؾ علٌه السبلم( 
فؤخفى ٌوسؾ فً نفسه ما سمعه، وحدَّث نفسه لاببل أنتم أسوأ منزلة ممن ذكرتم، حٌث دبَّرتم لً 

 ما كان منكم، وهللا أعلم بما تصفون من الكذب واالفتراء.
لال إخوة  ، أي:"[22}لَالُوا إِْن ٌَْسِرْق فَمَْد َسَرَق أٌَخ لَهُ ِمْن لَْبُل{ ]ٌوسؾ : لوله تعالى: 

 .(ٕ)"ٌوسؾ: إْن سرق هذا فمد سرق أخ شمٌك له من لبل
 .(ٖ)"ٌعنون أخاه ألبٌه وأمه، وهو ٌوسؾ لال الطبري:" 
 .(ٗ)"، لٌوسؾ {إن ٌسرق فمد سرق أخ له من لبل"}عن مجاهد، لوله:  
أرادوا ٌوسؾ. روى أنهم لما استخرجوا الصاع من رحل بنٌامٌن  لال الزمخشري:" 

نكس إخوته رإوسهم حٌاء، وألبلوا علٌه ولالوا له: ما الذي صنعت؟ فضحتنا وسودت وجوهنا، 
ٌا بنى راحٌل ما ٌزال لنا منكم ببلء، متى أخذت هذا الصاع؟ فمال: بنو راحٌل الذٌن ال ٌزال 

الببلء، ذهبتم بؤخى فؤهلكتموه، ووضع هذا الصواع فً رحلً الذي وضع البضاعة  منكم علٌهم
 .(٘)"فً رحالكم
 ، وجهان:[22}لَالُوا إِْن ٌَْسِرْق فَمَْد َسَرَق أٌَخ لَهُ ِمْن لَْبُل{ ]ٌوسؾ : لوله تعالى:وفً  

                                                             
 .5ٕٗ/ٕالكشاؾ: (ٔ)
 .ٕ٘ٗالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .5ٗٔ/ٙٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .5ٗٔ/ٙٔ(:ص5٘5ٙٔأخرجه تفسٌر الطبري ) (ٗ)
 .5ٕٗ/ٕالكشاؾ: (٘)
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 .(ٔ)عباس أحدهما : أنه عموبة لٌوسؾ أجراها هللا تعالى على ألسنتهم، رواه عكرمة عن ابن
والثانً : لٌتبرأوا بذلن من فعله ألنه لٌس من أمهم وأنه إن سرق فمد جذبه ِعرق أخٌه السارق 

 .(ٕ)ألن فً االشتران فً األنساب تشاكبًل فً األخبلق
 وفً السرلة التً نسبوا ٌوسؾ إلٌها، ألوال:

الطرٌك فعٌّروه أحدها: أنه سرق صنماً كان لجده إلى أمه من فضة وذهب ، وكسره وألماه فً 
 .(ٗ)، ولتادة(ٖ)إخوته بذلن، لاله سعٌد بن جبٌر

ًّ هللا ٌوسؾ. وسرلته التً عابوه بها، صنم كان لجده  لال لتادة:"  أرادوا بذلن عٌَب نب
ًُّ هللا بذلن الخٌر، فعابوه  .(٘)"أبً أمه، فؤخذه، إنما أراد نب

كانت أّم ٌوسؾ أمرت ٌوسؾ ٌسرق صنًما لخاله ٌعبده، وكانت  ولال ابن جرٌج:" 
 .(ٙ)"مسلمةً 
كان ٌوسؾ مع أمه عند خال له لال: وكان ؼبلما، ٌلعب مع  ولال زٌد بن أسلم:" 

الؽلمان، فدخلوا كنٌسة لهم فوجد تمثاال لهم صؽٌرا من ذهب فؤخذه فذلن لول إخوته: إن ٌسرق 
 .(2)"فمد سرق أخ له من لبل

، ، فعٌّروه بذلنأو اجتره كان بنو ٌعموب على طعام، إْذ نظَر ٌوسؾ إلى َعْرق فخبؤه: الثانً
 .(5)، وعطٌة العوفً(1)وهذا لول إدرٌس

 .(ٓٔ)أنه كان ٌسرق من طعام المابدة للمساكٌن، حكاه ابن عٌسىالثالث: 
 .(ٔٔ)"كانت فً المنزل عناق أو دجاجة فؤعطاها السابلأنه  وحكً الزمخشري:" 
أن عمته بنت إسحاق وكانت كبرى ولد إسحاق، وكانت إلٌها منطمة إسحاق، وكانوا الرابع : 

ٌتوارثونها بالكبر، فكان من أختانها من ولٌها، كان له سلما ال ٌنازع فٌه ٌصنع فٌه ما شاء، 
وكان ٌعموب حٌن ولد له ٌوسؾ لد كان حضنته عمته فكان معها وإلٌها، فلم ٌحب أحد شٌبا من 

اء حبها إٌاه حتى إذا ترعرع وبلػ سنوات وولعت نفس ٌعموب علٌه أتاها فمال: ٌا أخٌة، األشٌ
أسلمً إلً ٌوسؾ فو هللا ما ألدر أن ٌؽٌب عنً ساعة لال: وأنا وهللا ما ألدر على أن ٌؽٌب عنً 
ساعة، لال: فو هللا ما أنا بتاركه لالت: دعه عندي أٌاما حتى أنظر إلٌه، وأسكن عنه لعل ذلن 

سلٌنً عنه، أو كما لالت، فلما خرج من عندها ٌعموب عمدت إلى منطمة إسحاق فحزمتها على ٌ
ٌوسؾ تحت ثٌابها ثم لالت: فمدت منطمة إسحاق، فانظروا من أخذها ومن أصابها فالتمست، ثم 

وهللا إنه المسلم ما أصنع؟ أصنع  لالت: كشفوا أهل البٌت فكشفوهم، فوجدوها مع ٌوسؾ، فمالت:
شبت، لال: وأتاها ٌعموب، فؤخبرته الخبر، فمال: أنت وذلن إن كان فعل ذلن فهو سلم لن  فٌه ما

فهو الذي ٌمول إخوة ٌوسؾ  ،ما أستطٌع ؼٌر ذلن، فؤمسكته فما لدر علٌه ٌعموب حتى ماتت
إن ٌسرق فمد سرق أخ له من لبل فؤسرها ٌوسؾ فً } :حٌن أخذه حٌن صنع بؤخٌه ما صنع

 .(ٕٔ). لاله مجاهد{وهللا أعلم بما تصفون}إلى لوله:  ،{نفسه ولم ٌبدها لهم
 .(ٖٔ)الخامس : أنهم كذبوا علٌه فٌما نسبوه إلٌه ، لاله الحسن

                                                             
 .22ٕٔ/2(:ص1ٖٖٔٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٔ)
 .ٗٙ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٕ)
 .5٘ٔ/ٙٔ(:ص5ٙٓٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖ)
 .5٘ٔ/ٙٔ(:ص5ٙٓٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٗ)
 .5٘ٔ/ٙٔ(:ص5ٕٙٓٔأخرجه الطبري) (٘)
 .5٘ٔ/ٙٔ(:ص5ٖٙٓٔأخرجه الطبري) (ٙ)
 .21ٕٔ/2(:ص1ٖ٘ٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (2)
 .5ٙٔ/ٙٔ(:ص5ٙٓٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (1)
 .21ٕٔ/2(:ص1ٖٙٔٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (5)
 .٘ٙ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٓٔ)
 .5ٕٗ/ٕالكشاؾ: (ٔٔ)
 .52ٔ-5ٙٔ/ٙٔ(:ص5ٙٓ٘ٔ، وتفسٌر الطبري)21ٕٔ/2(:صص1ٖ2ٔٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٕٔ)
 .٘ٙ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٖٔ)



ٕ55 
 

عولب ٌوسؾ ثبلث مرات، والثالثة حٌث لال: أٌتها العٌر إنكم  لال ابن عباس:" 
 .(ٔ)"لسارلون فاستمبل فً وجهه، إن ٌسرق فمد سرق أخ له من لبل ٌعنونه

َها ٌُوسُُؾ فًِ نَْفِسِه َولَْم ٌُْبِدَها لَُهْم{ ]ٌوسؾ : تعالى:لوله   ٌوسؾ ؤخفى ف ، أي:"[22}فَؤََسرَّ
 .(ٕ)"تلن المولة فً نفسه وكتمها ولم ٌُظهرها إِلخوته تلطفاً معهم

َها ٌُوسُُؾ فًِ َنْفِسِه َولَْم ٌُْبِدَها لَُهْم{ ]ٌوسؾ : لوله تعالى:وفً    ، وجهان:[22}فَؤََسرَّ
، وعلً (ٖ)أحدهما : أنه أسر فً نفسه لولهم:}إن ٌسرق فمد سرق أخ له من لبل{. لاله ابن شجرة

 .(ٗ)وعلً بن عٌسى
الثانً : أسر فً نفسه :}أنتُْم َشرٌّ مكاناً{، اآلٌة ، لاله ابن عباس
 .(2)، وابن إسحاق(ٙ)، ولتادة(٘)

وحدَّث نفسه لاببل أنتم أسوأ منزلة  ، أي:"[22}لَاَل أَْنتُْم َشرٌّ َمَكانًا{ ]ٌوسؾ : لوله تعالى: 
 .(1)"ممن ذكرتم، حٌث دبَّرتم لً ما كان منكم

لال: أنتم شّر عند هللا منزال ممن وصفتموه بؤنه سرق، وأخبث مكانًا بما  لال الطبري:" 
 .(5)"سلؾ من أفعالكم

أنتم شر منزلة فً السرق، ألنكم سارلون بالصحة، لسرلتكم  لال الزمخشري:أي:" 
 .(ٓٔ)"اكم من أبٌكمخأ

 .(ٔٔ)"، ٌمولون: ٌوسؾ ٌموله{أنتم شر مكاًنا وهللا أعلم بما تصفون}عن مجاهد لوله:  
 ، وجهان:[22}لَاَل أَْنتُْم َشرٌّ َمَكاًنا{ ]ٌوسؾ : لوله تعالى:وفً  

 .(ٕٔ)أحدهما : بما تمولون ، لاله مجاهد
 .(ٖٔ)الثانً : بما تكذبون ، لاله لتادة

 .(ٗٔ)، على التذكٌر، ٌرٌد المول أو الكبلم«فؤسره»مسعود: وفً لراءة ابن  
ُ أَْعلَُم بَِما تَِصفُوَن{ ]ٌوسؾ : لوله تعالى:  وهللا أعلم بما تصفون من  ، أي:"[22}َوَّللاَّ

 .(٘ٔ)"الكذب واالفتراء
وهللا عالم  ...ٌمول: وهللا أعلم بما تكذبون فٌما تصفون به أخاه بنٌامٌن لال الطبري:" 

 .(ٙٔ)"بكذبكم، وإن جهله كثٌٌر ممن حضَر من الناس
ٌعلم أنه لم ٌصح لً وال ألخى سرلة، ولٌس األمر كما  لال الزمخشري:أي:" 
 .(2ٔ)"تصفون
فلما استخرجها ٌعنً: من الوعاء، انمطعت ظهورهم، وهلكوا ولالوا: ما  لال السدي:" 

ٌزال لنا منكم ببلء ٌا بنً راحٌل، متى أخذت هذا الصواع؟ لال، بنٌامٌن بنو راحٌل الذي ال 

                                                             
 .22ٕٔ/2(:ص1ٖٖٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔ)
 .2٘/ٕصفوة التفاسٌر: (ٕ)
 .٘ٙ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٖ)
 .٘ٙ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٗ)
 .25ٕٔ/2(:ص1ٖ5ٔٔانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (٘)
 .55ٔ/ٙٔ(:ص5ٙٓٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٙ)
 .1ٕٓٔ/2(:ص1ٗٔٔٔانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (2)
 .ٕ٘ٗالتفسٌر المٌسر: (1)
 .ٕٓٓ/ٙٔتفسٌر الطبري: (5)
 .5ٖٗ/ٕالكشاؾ: (ٓٔ)
 .ٕٓٓ/ٙٔ(:ص5ٙٓ5ٔأخرجه الطبري) (ٔٔ)
 .1ٕٓٔ/2(:ص1ٕٗٔٔانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٕٔ)
 .1ٕٓٔ/2(:ص1ٖٗٔٔانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٖٔ)
 .5ٖٗ/ٕانظر: الكشاؾ: (ٗٔ)
 .ٕ٘ٗالتفسٌر المٌسر: (٘ٔ)
 .ٕٓٓ-55ٔ/ٙٔتفسٌر الطبري: (ٙٔ)
 .5ٖٗ/ٕالكشاؾ: (2ٔ)
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ٌزال لهم منكم ببلء ذهبتم بؤخً فؤهلكتموه فً البرٌة وما وضع هذا الصواع فً رحلً إال الذي 
م لال: ال تذكر الدراهم، فتإخذ بها فولعوا فٌه وشتموه فلما أدخلوهم وضع الدراهم فً رحالك

على ٌوسؾ دعا الصواع ثم نمر فٌه ثم أدناه من أذنه، ثم لال: إن صواعً هذا لٌخبرنً أنكم 
كنتم اثنى عشر أخا، وإنكم انطلمتم بؤخ لكم فبعتموه فلما سمعها بنٌامٌن لام فسجد لٌوسؾ، ولال: 

ن هذا، أحً ذلن أم ال؟ فنمره ٌوسؾ، ثم لال: نعم هو حً وسوؾ تراه، أٌها الملن سل صواع
لال: اصنع بً ما شبت فإنه إن علم بً استنمذنً، فدخل ٌوسؾ فبكى ثم توضؤ فنمر فٌه، فمال 
بنٌامٌن: أٌها الملن إنً أران تضرب بصواعن فٌخبرن الحك، فسله من صاحبه؟ فنمر فٌه، ثم 

ل كٌؾ تسؤلنً من صاحبً ولد رأٌت مع من كنت وكان بنو لال: إن صواعً هذا ؼضبان، ٌمو
ٌعموب إذا ؼضبوا لم ٌطالوا فؽضب روبٌل، فمام فمال: ٌا أٌها الملن: وهللا لتتركنا أو ألصٌحن 
صٌحة ال تبمى امرأة حامل بمصر إال طرحت ما فً بطنها، ولامت كل شعرة من جسد روبٌل 

ب روبٌل فمسه وكان بنوا ٌعموب إذا ؼضب تخرج من ثٌابه فمال ٌوسؾ البنه: مر إلً جن
إن  أحدهم فمسه اآلخر ذهب ؼضبه فمر الؽبلم إلى جانبه فمسه فذهب ؼضبه، فمال: من هذا؟

فً هذا الببلد لبزرا من بزر ٌعموب، لال ٌوسؾ: ومن ٌعموب؟ فؽضب روبٌل فمال: ٌا أٌها 
 فمال ٌوسؾ أنت إذا إن كنت الملن: ال تذكرن ٌعموب فإنه سري هللا بن ذبٌح هللا بن خلٌل هللا

 .(ٔ)"صادلا
 الفوابد:
 مشروعٌة االعتذار عن الخطؤ. -ٔ
 لد ٌضطر الحلٌم إلى أن ٌمول ما لم لكن ٌموله لوال ما ووجه به من السوء. -ٕ
 المرآن

ًٌْخا َكبًٌِرا فَُخْذ أََحَدنَا َمَكانَهُ إِن ا  ({ 44نََراَن ِمَن اْلُمْحِسنٌَِن )}لَالُوا ٌَا أٌََُّها اْلعَِزٌُز إِن  لَهُ أَبًا َش

 [44]ٌوسف : 
 التفسٌر:

لالوا مستعطفٌن لٌوفوا بعهد أبٌهم: ٌا أٌها العزٌز إن له والًدا كبًٌرا فً السن ٌحبه وال ٌطٌك 
 ، إنا نران من المحسنٌن فً معاملتن لنا ولؽٌرنا.« بنٌامٌن»بُعده، فُخْذ أحدنا بدال من 

ًٌْخا َكبًٌِرا{ ]ٌوسؾ : }لَالُوا ٌَا لوله تعالى:  لالوا  ، أي:"[21أٌََُّها اْلَعِزٌُز إِنَّ لَهُ أَبًا َش
 .(ٕ)"مستعطفٌن لٌوفوا بعهد أبٌهم: ٌا أٌها العزٌز إن له والًدا كبًٌرا فً السن ٌحبه وال ٌطٌك بُعده

 .(ٕ)"بُعده
لما تعٌن أْخذ بنٌامٌن وتمرر تركه عند ٌوسؾ بممتضى اعترافهم ،  لال ابن كثٌر:" 

ًٌْخا َكِبًٌرا { ٌَا أٌََُّها اْلعَِزٌُز إِنَّ لَهُ أًَبا َش ٌعنون : ، شرعوا ٌترلمون له وٌعطفونه علٌهم ، ؾ } لَالُوا 
 .(ٖ)"وهو ٌحبه حبا شدٌدا وٌتسلى به عن ولده الذي فمده

إن له أبًا }ه: لالت إخوه ٌوسؾ لٌوسؾ: ٌا أٌها الملن ٌمول تعالى ذكر لال الطبري:" 
 .(ٗ)"كلفًا بحبه، ٌعنون ٌعموب {شًٌخا كبًٌرا
 .(٘)"«بنٌامٌن»فُخْذ أحدنا بدال من  ، أي:"[21}فَُخْذ أََحَدنَا َمَكانَهُ{ ]ٌوسؾ : لوله تعالى: 
 .(ٙ)"ٌعنون فخذ أحًدا منّا بدال من بنٌامٌن، وخّلِ عنه لال الطبري:" 
 .(2)" أي : بدله ، ٌكون عندن ِعَوًضا عنه لال ابن كثٌر:" 

                                                             
 .25ٕٔ/2(:ص1ٖ1ٔٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٔ)
 .ٕ٘ٗالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .ٗٓٗ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
 .ٕٕٓ/ٙٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .ٕ٘ٗالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .ٕٕٓ/ٙٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .ٗٓٗ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (2)
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إنا نران من المحسنٌن فً  ، أي:"[21}ِإنَّا َنَراَن ِمَن اْلُمْحِسنٌَِن{ ]ٌوسؾ : لوله تعالى: 
 .(ٔ)"معاملتن لنا ولؽٌرنا

 .(ٕ)"ٌمول: إنا نران من المحسنٌن فً أفعالن لال الطبري:" 
 .(ٖ)" أي : من العادلٌن المنصفٌن المابلٌن للخٌر لال ابن كثٌر:" 
 .(ٗ)"، إنا نرى ذلن منن إحسانا إن فعلتَ  {إنا نران من المحسنٌن"}عن ابن إسحاق:  
 المرآن

ِ أَْن نَؤُْخذَ إاِل  َمْن َوَجْدنَا َمتَاَعنَا ِعْنَدهُ إِن ا إِذًا لََظاِلُموَن )  [43({ ]ٌوسف : 43}لَاَل َمعَاذَ ّللا 

 التفسٌر:
كما حكمتم -لال ٌوسؾ: نعتصم باهلل ونستجٌر به أن نؤخذ أحًدا ؼٌر الذي وجدنا المكٌال عنده 

 ، فإننا إن فعلنا ما تطلبون نكون فً عداد الظالمٌن.-أنتم
ِ أَْن نَؤُْخذَ إِالَّ َمْن َوَجْدنَا َمتَاَعَنا ِعْنَدهُ{ ]ٌوسؾ : لوله تعالى:  لال  ي:"، أ[25}لَاَل َمعَاذَ َّللاَّ

-كما حكمتم أنتم-ٌوسؾ: نعتصم باهلل ونستجٌر به أن نؤخذ أحًدا ؼٌر الذي وجدنا المكٌال عنده 
"(٘). 

 .(ٙ)"ٌمول: أستجٌر باهلل من أن نؤخذ برٌبًا بسمٌم لال الطبري:" 
 .(2)"أي : كما للتم واعترفتم لال ابن كثٌر:" 
ٌمول: إن أخذنا ؼٌر الذي وجدنا متاعنا عنده إنَّا إذًا نفعل ما لٌس  لال دمحم بن إسحاق:" 

 .(1)"لنا فعله ونجور على الناس
فإننا إن فعلنا ما تطلبون نكون فً  ، أي:"[25}إِنَّا إِذًا لََظاِلُموَن{ ]ٌوسؾ : لوله تعالى: 

 .(5)"عداد الظالمٌن
 .(ٓٔ)" إن أخذنا برٌبا بسمٌمأي: لال ابن كثٌر:" 

لالوا ٌا أٌها العزٌز إن له أبًا شًٌخا كبًٌرا فخذ أحدنا مكانه إنا نران من "}عن السدي:  
، لال ٌوسؾ: إذا أتٌتم {المحسنٌن لال معاذ هللا أن نؤخذ إال من وجدنا متاعنا عنده إنا إذًا لظالمون

ٌوسؾ، أباكم فؤلربوه السبلم، ولولوا له: إن ملن مصر ٌدعو لن أن ال تموت حتى ترى ابنن 
ٌمٌن مثلَه  .(ٔٔ)"حتى ٌعلَم أّن فً أرض مصر صّدِ

 [25-21فوابد اآلٌتٌن:]
 مشروعٌة االسترحام واالستعطاؾ لمن احتاج إلى ذلن رجاء أن ٌرحم وٌعطؾ علٌه. -ٔ
، فمن تمرٌر حموق اإلنسانفً مماصد المرآن الكرٌم ومن فوابد اآلٌة الكرٌمة بٌان  -ٕ

 .ٌإخذ إنسان بجرٌرة ؼٌرهال أنه  الحموق التً تناولتها اآلٌة:
فحموق اإلنسان فً اإلسبلم لٌست منحة من ملن أو حاكم أو لرار صادر عن فإن 

سلطة محلٌة أو منظمة دولٌة، وإنما هً حموق ملزمة بحكم مصدرها اإللهً ال تمبل 
الحذؾ وال النسخ وال التعطٌل وال ٌسمح باالعتداء علٌها وال ٌجوز التنازل عنها، ومن 

 وق:هذه الحم
 حك الحٌاة: - أ

                                                             
 .ٕ٘ٗالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٕٕٓ/ٙٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .ٗٓٗ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
 .ٕٕٓ/ٙٔ(:ص5ٙٔٗٔأخرجه الطبري) (ٗ)
 .ٕ٘ٗالتفسٌر المٌسر: (٘)
 . ٖٕٓ/ٙٔتفسٌر الطبري:(ٙ)
 .ٗٓٗ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (2)
 .ٖٕٓ/ٙٔ(:ص5ٙٔ٘ٔأخرجه الطبري) (1)
 .ٕ٘ٗالتفسٌر المٌسر: (5)
 .ٗٓٗ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٓٔ)
 .ٖٕٓ/ٙٔ(:ص5ٙٔٙٔأخرجه الطبري) (ٔٔ)
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ِر }حٌاة اإلنسان ممدسة ال ٌجوز ألحد أن ٌعتدي علٌها، لال تعالى:  ٌْ َمن لَتََل َنْفًسا بَِؽ
وال تسلب هذه [، ٕٖالمابدة: ] {نَْفٍس أَْو فََساٍد فًِ األَْرِض فََكؤَنََّما لَتََل النَّاَس َجِمٌعًا

ٌان اإلنسان المادي المدسٌة إال بسلطان الشرٌعة وباإلجراءات التً تمرها، وك
والمعنوي حمى، تحمٌه الشرٌعة فً حٌاته، وبعد مماته ومن حمه الترفك والتكرٌم 

 .(ٔ)فً التعامل مع جثمانه
 حك الحرٌة: - ب

حرٌة اإلنسان ممدسة ـ كحٌاته سواء ـ وهً الصفة الطبٌعٌة األولى التً بها 
عن أنواعها، كحرٌة ٌولد اإلنسان ولد بٌنا أن من مماصد الشرٌعة الحرٌة وتحدثنا 

 المعتمدات، وحرٌة التعبٌر، وحرٌة الفكر، وحرٌة التنمل.
وٌجب توفٌر الضمانات الكافٌة لحماٌة حرٌة األفراد، وال ٌجوز تمٌٌدها أو الحد 
منها إال بسلطان الشرٌعة، وباإلجراءات التً تمرها، وال ٌجوز لشعب أن ٌعتدي 

ن ٌرد العدوان وٌسترد حرٌته بكل على حرٌة شعب آخر، وللشعب المعتدي علٌه أ
ن }السبل الممكنة، لال تعالى:  ٌِْهم ّمِ َولََمِن انتََصَر بَْعَد ظُْلِمِه فَؤُْولَبَِن َما َعلَ

 .[ٔٗالشورى: {]َسبٌِلٍ 
وعلى المجتمع الدولً مساندة كل شعب ٌجاهد من أجل حرٌته وٌتحمل 

كَّنَّاهُْم فًِ اأْلَْرِض ا }المسلمون فً هذا واجباً وال ترخص فٌه، لال تعالى: لَِّذٌَن إِن مَّ
َكاةَ َوأََمُروا بِاْلَمْعُروِؾ َونََهْوا َعِن اْلُمنَكرِ  بَلةَ َوآتَُوا الزَّ  .[ٔٗالحج: {]أَلَاُموا الصَّ

 حك المساواة: - ت
ن ذََكٍر َوأُنثَى َوَجعَْلنَاكُْم شُعُ  }لال تعالى:  وًبا َولَبَاِبَل ٌَا أٌََُّها النَّاُس إِنَّا َخلَْمَناكُم ّمِ

ِ أَتْمَاكُمْ   [، ومن ابرز أسس هذه النمطة:ٖٔالحجرات: ] {ِلتَعَاَرفُوا إِنَّ أَْكَرَمكُْم ِعنَد َّللاَّ

ً سواسٌة أمام الشرٌعة، لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: "ال فضل لعربً  -ٔ الناس جمٌعا
 على عجمً وال عجمً على عربً، وال ألحمر على أسود، وال ألسود

، وال تماٌز بٌن األفراد فً تطبٌمها علٌهم، لال (ٕ)على أحمر إال بالتموى
 .(ٖ)رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: "لو أن فاطمة بنت دمحم سرلت لمطعت ٌدها"

إن هللا لد أذهب » الناس كلهم فً المٌمة اإلنسانٌة سواء، لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص:  -ٕ
وفخرها باآلباء مإمن تمى وفاجر شمى أنتم بنو آدم عنكم عبٌة الجاهلٌة 
َوِلكُّلٍ }، وإنما ٌتفاضلون بحسب عملهم، لال تعالى: (ٗ)« ...وآدم من تراب

ا َعِملُواْ  مَّ  .[5ٔاألحماؾ: {]َدَرَجاٌت ّمِ
وكل فكر وكل تشرٌع، وكل وضع ٌسوغ التفرلة بٌن األفراد على 

اللؽة، أو الدٌن، هو مصادرة أساس الجنس، أو العرق، أو اللون، أو 
 .(٘)مباشرة لهذا المبدأ اإلسبلمً العام

لكل فرد حك فً االنتفاع بالموارد المادٌة للمجتمع من خبلل فرصة عمل  -ٖ
ْزلِِه"  متكافبة لفرص ؼٌره، لال تعالى: " فَاْمشُوا فًِ َمنَاِكبَِها َوكُلُوا ِمن ّرِ

راد كماً وكٌفاً، لال تعالى: " (، وال ٌجوز التفرلة بٌن األف٘ٔ)الملن، آٌة: 

                                                             
 ..2ٗٔ:الؽزالً دمحم اإلسبلم تعالٌم بٌن اإلنسان حموقانظر:  (ٔ)
 .ٔٔٗ/ ٘) أحمد اإلمام مسند(ٕ)
 .ٖ٘ٔٔ/ ٖ) الحدود ن مسلم،(ٖ)
، رلم ٕٖٕ/ٓٔ( ، والبٌهمى )ٙٔٔ٘، رلم ٖٖٔ/ٗ)( ، وأبو داود 25ٔٓٔ، رلم ٖٕ٘/ٕأخرجه أحمد )(ٗ)

 ( .12ٔ/ٙ( ، والخطٌب )ٕٙ/ٕ( ، والرافعى )5ٖ٘ٙ، رلم 2ٖ٘/٘( . وأخرجه أٌضا: الترمذى )1ٕ٘ٔٓ
ومن ؼرٌب الحدٌث: "عبٌة الجاهلٌة": فخرها وتكبرها ونخوتها. "الجعبلن": مفردها جعل، وهى حشرة سوداء 

 .تدٌر الخراء بؤنفها
 .2٘ٔ:للؽزالً اإلنسان حموقانظر: (٘)
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ًٌْرا ٌََرهُ } ةٍ َخ ٌََرهُ" 2فََمن ٌَْعَمْل ِمثْمَاَل ذَرَّ ا  ٍة َشرًّ { َوَمن ٌَْعَمْل ِمثَْماَل َذرَّ
 (.1ـ  2)الزلزلة، آٌة: 

 حك العدالة: - ث
من حك كل فرد أن ٌتحاكم إلى الشرٌعة وأن ٌتحاكم إلٌها دون سواها، لال  
سُولِ فَإِن تَنَاَزعْ }تعالى:  ٍء فَُردُّوهُ إَِلى َّللّاِ َوالرَّ ًْ ولال تعالى: [، 5٘النساء: ] {تُْم فًِ َش
ٌْنَُهم بَِمآ أَنَزَل َّللّاُ َوالَ تَتَّبِْع أَْهَواءهُمْ }  .[5ٗالمابدة: ] {َوأَِن اْحكُم بَ

الَّ ٌُِحبُّ َّللّاُ اْلَجْهَر }ومن الفرد أن ٌدفع عن نفسه ما ٌلحمه من ظلم، لال تعالى: 
، ومن واجبه أن ٌدفع الظلم عن ؼٌره [1ٗٔالنساء: ] {بِالسَُّوِء ِمَن اْلَمْوِل إِالَّ َمن ظُِلمَ 

 بما ٌملن.
ومن حك الفرد أن ٌلجؤ إلى سلطة شرعٌة تحمٌه وتنصفه وتدفع عنه، ما لحمه 
من ضرر أو ظلم، وعلى الحاكم المسلم أن ٌمٌم هذه السلطة وٌوفر لها الضمانات 

 .(ٔ)ها واستمبللهاالكفٌلة بحٌدت
ٌَْن النَّاِس }لال تعالى:  إِنَّ َّللّاَ ٌَؤُْمُركُْم أَن تُإدُّواْ األََمانَاِت إِلَى أَْهِلَها َوإِذَا َحَكْمتُم بَ

ا ٌَِعظُكُم بِِه إِنَّ َّللّاَ َكاَن َسِمٌعًا بَِصًٌرا [، 1٘النساء: {]أَن تَْحكُُمواْ بِاْلعَْدِل إِنَّ َّللّاَ نِِعمَّ
ٌَْن النَّاِس بِاْلَحّكِ َواَل }ولال تعالى:  ٌَا َداُووُد إِنَّا َجعَْلنَاَن َخِلٌفَةً فًِ اأْلَْرِض فَاْحكُم بَ

ِ لَُهْم َعذَاٌب َشِدٌٌد بِمَ  ِ إِنَّ الَِّذٌَن ٌَِضلُّوَن َعن َسبٌِِل َّللاَّ َّبِعِ اْلَهَوى فٌَُِضلََّن َعن َسبٌِِل َّللاَّ ا تَت
 .[1ٕص: {]َسابِ نَسُوا ٌَْوَم اْلحِ 

 حك الفرد فً محاكمة عادلة: - ج
البراءة هً األصل، وهو مستصحب ومستمر حتى مع اتهام الشخص ما لم أن 

َوَما كُنَّا }تثبت ادانته أمام محكمة عادلة إدانة نهابٌة، وال تجرٌم إال بنص، لال تعالى:

بٌَِن َحتَّى نَْبَعَث َرُسوالً   .[٘ٔاإلسراء: {]ُمعَذِّ
جرٌم شخص، وال ٌعالب على جرم إال بعد ثبوت ارتكابه له بؤدلة ال وال ٌحكم بت

تمبل المراجعة أمام محكمة ذات طبٌعة لضابٌة كاملة، لال تعالى: " إِن َجاءكُْم فَاِسٌك بِنََبٍؤ 
ٌْبًا}، ولال تعالى: [ٙالحجرات: {]فَتَبٌََّنُوا  [.1ٕالنجم: {]إِنَّ الظَّنَّ اَل ٌُْؽنًِ ِمَن اْلَحّكِ َش
 {َوالَ تَِزُر َواِزَرةٌ ِوْزَر أُْخَرى }بل ٌإخذ إنسان بجرٌرة ؼٌره، لال تعالى:ف

كُلُّ اْمِرٍئ بَِما }، وكل إنسان مستمل بمسبولٌته عن أفعاله، لال تعالى:[٘ٔاإلسراء: ]
 .[ٕٔالطور: ] {َكَسَب َرِهٌنٌ 

دلاء، وال ٌجوز بحال أن تمتد المسؤلة إلى ذوٌه من أهل وألارب أو أتباع وأص
 [.25ٌوسؾ: ] {َمعَاذَ َّللّاِ أَن نَّؤُْخذَ إِالَّ َمن َوَجْدنَا َمتَاَعنَا ِعنَدهُ ِإنَّآ إِذًا لََّظاِلُمونَ  }لال تعالى:

 حك الحماٌة من تعسؾ السلطة:  - ح
لكل فرد الحك فً حماٌته من تعسؾ السلطات معه، وال ٌجوز مطالبته فإن 

من أوضاعه، وال توجٌه إتهام له إال بناء بتمدٌم تفسٌر لعمل من أعماله أو وضع 
على لرابن لوٌة تدل على تورطه فٌما ٌوجه إلٌه، لال تعالى: " َوالَِّذٌَن ٌُْإذُوَن 

بًٌِنا ٌِْر َما اْكتََسبُوا فَمَِد اْحتََملُوا بُْهتَانًا َوِإثًْما مُّ األحزاب: ] {اْلُمْإِمنٌَِن َواْلُمْإِمنَاِت بِؽَ
ٔ٘1]. 

 حماٌة عرضه وسمعته:حك الفرد فً  - خ
ْنُهْم }لال تعالى:  ًٌْرا ّمِ ن لَْوٍم َعَسى أَن ٌَكُونُوا َخ ٌَا أٌََُّها الَِّذٌَن آَمنُوا اَل ٌَْسَخْر لَوٌم ّمِ

ْنُهنَّ َواَل تَْلِمُزوا أَنفَُسكُْم َواَل تَنَاَبُزوا  ًٌْرا ّمِ ن نَِّساء َعَسى أَن ٌَكُنَّ َخ َواَل نَِساء ّمِ
 .[ٔٔالحجرات: ]{بِاأْلَْلمَابِ 

                                                             
 .انظر: المصدر نفسه والصحٌفة نفسها(ٔ)
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عرض الفرد وسمعته حرمة ال ٌجوز انتهاكها، لال رسول هللا صلى هللا فإن 
علٌه وسلم: "إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بٌنكم حرام كحرمة ٌومن هذا فً 

 .(ٔ)"شهركم هذا فً بلدكم هذا
ٌَا }لال تعالى: ، وٌحرم تتبع عوراته ومحاولة النٌل من شخصٌته وكٌانه األدبً

ّنِ إِثٌْم َواَل تََجسَّسُوا َواَل ٌَْؽتَب أٌَُّ  َن الظَّّنِ إِنَّ بَْعَض الظَّ َها الَِّذٌَن آَمنُوا اْجتَنِبُوا َكِثًٌرا ّمِ
 َ َ إِنَّ َّللاَّ ٌْتًا فََكِرْهتُُموهُ َواتَّمُوا َّللاَّ اٌب بَّْعُضكُم بَْعًضا أٌَُِحبُّ أََحُدكُْم أَن ٌَؤُْكَل لَْحَم أَِخٌِه َم تَوَّ

 [.ٕٔالحجرات: ] {ِحٌمٌ رَّ 
 حك اللجوء: - د

من حك كل مسلم مضطهد أو مظلوم أن ٌلجؤ إلى حٌث ٌؤمن، فً نطاق دار 
اإلسبلم وهو حك ٌكفله اإلسبلم لكل مضطهد، أٌا كانت جنسٌته أو عمٌدته، أو لونه 

 وٌحمل المسلمٌن واجب توفٌر األمن له متى لجؤ إلٌهم.
َن الْ }لال تعالى:  ُمْشِرِكٌَن اْستََجاَرَن فَؤَِجْرهُ َحتَّى ٌَْسَمَع َكبلََم َّللّاِ ثُمَّ َوإِْن أََحٌد ّمِ
 .[ٙالتوبة: {]أَْبِلْؽهُ َمؤَْمنَهُ 

ً ال ٌصد عنه  وبٌت هللا الحرام ـ بمكة المشرفة ـ هو مثابة وأمن للناس جمٌعا
إِْذ َجعَْلَنا وَ }، ولال تعالى:[52آل عمران: {]َوَمن َدَخلَهُ َكاَن آِمًنا}مسلم، لال تعالى: 

 ً لنَّاِس َوأَْمنا ٌَْت َمثَابَةً ّلِ  .[ٕ٘البمرة: {]اْلبَ
 حموق األللٌات: - ذ

الَ إِْكَراَه فًِ }األوضاع الدٌنٌة لؤلللٌات ٌحكمها المبدأ المرآنً العام، لال تعالى: 
ٌنِ  واألوضاع المدنٌة واألحوال الشخصٌة لؤلللٌات، تحكمها [، ٕٙ٘البمرة: {]الّدِ

ٌْنَُهم أَْو }شرٌعة اإلسبلم إن هم تحاكموا إلٌنا، لال تعالى:  فَإِن َجآُإوَن فَاْحكُم بَ

ٌْنَُهْم  ٌْبًا َوإِْن َحَكْمَت فَاْحكُم بَ وَن َش أَْعِرْض َعْنُهْم َوإِن تُْعِرْض َعْنُهْم فَلَن ٌَُضرُّ
، فإن لم ٌتحاكموا إلٌنا كان علٌهم أن ٌتحاكموا إلى شرابعهم ما [ٕٗابدة: الم{]بِاْلِمْسطِ 

ُمونََن َوِعنَدهُُم التَّْوَراةُ فٌَِها ُحْكُم َّللّاِ }دامت تنتمً ـ عندهم ـ ألصل إلهً:  ٌَْؾ ٌَُحّكِ َوَك
ٌَْحكُْم أَهْ }ولال تعالى: [، ٖٗالمابدة: {]ثُمَّ ٌَتََولَّْوَن ِمن بَْعِد ذَِلنَ  ُل اإِلنِجٌِل بَِما أَنَزَل َوْل

 .[2ٗالمابدة: {]َّللّاُ فٌِهِ 
 حك المشاركة فً الحٌاة العامة: - ر

من حك كل فرد فً األمة أن ٌعلم بما ٌجري فً حٌاتها، من شبون تتصل 
بالمصلحة العامة للجماعة وعلٌه أن ٌسهم فٌها بمدر ما تتبع له لدرته ومواهبه 

ٌْنَُهمْ }إعماالً لمبدأ الشورى، لال تعالى:  ، وكل فرد [1ٕالشورى: {]َوأَْمُرهُْم شُوَرى َب
فً األمة أهل لتولً المناصب، والوظابؾ العامة، متى توافرت فٌه شرابطها 
الشرعٌة، وال تسمط هذه األهلٌة أو تنمص تحت أي اعتبار عنصري أو طبمً، لال 

من سواهم، وٌسعى بذمتهم  رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: "المسلمون تتكافؤ دماإهم وهم ٌد على
 .(ٕ)أدناهم"

 حك الدعوة والببلغ: - ز
ً واجتماعٌاً،  لكل فرد الحك أن ٌشارن مع ؼٌره أو منفرداً فً حٌاة المجتمع: دٌنٌا
وثمافٌاً وسٌاسٌاً ... الخ وأن ٌنشا من المإسسات، وٌصنع من الوسابل ما هو ضروري 

ْ َوَمِن لُْل َهِذِه }لممارسة هذا الحك، لال تعالى:  َسبٌِِلً أَْدعُو إِلَى َّللّاِ َعلَى بَِصٌَرةٍ أَنَا
 .[1ٌٓٔوسؾ: {]اتَّبَعَنًِ
 الحموق االلتصادٌة: - س

                                                             
 .115 رلم مسلم، صحٌح(ٔ)
 .(ٕ٘٘ ،ٕ) األلبانً داود، أبً سنن صحٌح(ٕ)
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ً ـ ملن هلل تعالى:  ِ ُمْلُن السََّماَواِت َواألَْرِض َوَما }الطبٌعة ـ بثرواتها جمٌعا ّلِِلّ
ٍء لَِدٌرٌ  ًْ عطاء منه للبشر، منحهم حك ، وهً [ٕٓٔ :المابدة{]فٌِِهنَّ َوهَُو َعلَى ُكّلِ َش
ا فًِ السََّماَواِت َوَما فًِ اأْلَْرِض َجِمًٌعا  }االنتفاع بها، لال تعالى: َر لَكُم مَّ َوَسخَّ

ْنهُ  َواَل تَْعثَْوا ِفً }وحرم علٌهم إفسادها وتدمٌرها، لال تعالى:[، ٖٔالجاثٌة: {]ّمِ
 .[1ٖٔالشعراء: {]اأْلَْرِض ُمْفِسِدٌنَ 

ٌجرم آخر أو ٌعتدي على حمه فً االنتفاع بما فً الطبٌعة  وال ٌجوز ألحد أن
 .[ٕٓاإلسراء: {]َوَما َكاَن َعَطاء َربَِّن َمْحظُوًرا}من مصادر الرزق:

فلكل إنسان الحك فً العمل والمشً فً مناكب األرض سعٌاً لكسب رزله، لال 
ِه ُهَو الَِّذي َجَعَل لَكُُم اأْلَْرَض ذَلُواًل فَاْمُشوا فِ }تعالى:  ٌْ ْزلِِه َوإِلَ ً َمَناِكبَِها َوكُلُوا ِمن ّرِ
بَلةُ }حتى فً ٌوم الجمعة لال تعالى: [، ٘ٔالملن: {]النُّشُورُ  ٌَِت الصَّ فَإِذَا لُِض

 ِ وفً الحج لال تعالى: [، ٓٔالجمعة: {]فَانتَِشُروا فًِ اأْلَْرِض َواْبتَؽُوا ِمن فَْضِل َّللاَّ
ٌْكُْم ُجنَاٌح أَن تَ } ٌَْس َعلَ بِّكُمْ لَ ن رَّ  .[51ٔ :البمرة{]ْبتَؽُواْ فَْضبًل ّمِ

ولكل إنسان الحك فً أن ٌتمتع بثمرة ما كسب من حبلل عن طرٌك التملن، 
ا }رجبلً كان أو امرأة:  مَّ ا اْكتََسبُواْ َوِللنَِّساء َنِصٌٌب ّمِ مَّ َجاِل َنِصٌٌب ّمِ لّرِ ّلِ

 .(ٔ){ٕٖالنساء: {]اْكتََسْبنَ 
 حك حماٌة الملكٌة: - ش

ال ٌجوز انتزاع ملكٌة، نشؤت عن كسب حبلل، إال للمصلحة العامة لال تعالى: 
ٌْنَكُم بِاْلبَاِطلِ }  .[11ٔالبمرة: {]َوالَ تَؤْكُلُواْ أَْمَوالَكُم َب

ومع تعوٌض عادل لصاحبها، لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: "من أخذ من األرض شٌباً 
. وحرمة الملكٌة العامة أعظم، (ٕ) "أرضٌن بؽٌر حمه خسؾ به ٌوم المٌامة إلى سبع

وعموبة االعتداء علٌها أشد، ألنه عدوان على المجتمع كله وخٌانة لؤلمة بؤسرها، 
لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: "من استعملناه على عمل فرزلناه رزلاً، فما أخذ بعد ذلن فهو 

 .(ٖ)ؼلو له"
 حك العامل: - ص

[، َ٘ٓٔولُِل اْعَملُواْ" )التوبة، آٌة: }جتمعه، لال تعالى: العمل: شعار رفعه اإلسبلم لم
وإذا كان حك العمل االتمان، لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: "إن هللا ٌحب إذا عمل أحدكم عمبًل 

 .(ٗ)أن ٌتمنه"
 فإن حك العامل:

أن ٌوفً أجره المكافً لجهده دون حٌؾ علٌه أو مماطلة له، لال رسول هللا  -
 .(٘): "أعطوا األجٌر أجره لبل أن ٌجؾ عرله"ملسو هيلع هللا ىلص
 أن توفر له حٌاة كرٌمة تناسب مع ما ٌبذله من جهد وعرق. -
أن ٌمنح ما هو جدٌر به من تكرٌم المجتمع كله له، لال تعالى: " َولُِل اْعَملُواْ  -

 (.٘ٓٔفََسٌََرى َّللّاُ َعَملَكُْم َوَرسُولُهُ َواْلُمْإِمنُوَن" )التوبة، آٌة: 
 .(ٙ)أن ٌجد الحماٌة، التً تحول دون ؼبنه واستؽبلل ظروفه  -
 حك الفرد فً كفاٌته من ممومات الحٌاة: - ض

من حك الفرد أن ٌنال كفاٌته من ضرورٌات الحٌاة، من طعام وشراب، وملبس 
ومسكن .. ومما ٌلزم لصحة بدنه من رعاٌة، وما ٌلزم لصحة روحه، وعمله من 

                                                             
 .2ٕ:العظٌم المرآن مع نتعامل كٌؾ انظر: (ٔ)
 .٘ٔٔ/ ٕ: المظالم ن البخاري، صحٌح(ٕ)
 .ٖٕٓ/ ٕ: داود أبً سنن صحٌح(ٖ)
 .11ٓٔ رلم لؤللبانً وزٌادته الصؽٌر الجامع صحٌح(ٗ)
 .5٘/ ٕ: لؤللبانً ماجة ابن سنن صحٌح(٘)
 .1ٔٔ: للؽزالً اإلنسان حموقانظر:  (ٙ)
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اق ما تسمع به موارد األمة وٌمتد واجب األمة لٌشمل ما علم ومعرفة وثمافة فً نط
 .(ٔ)ال ٌستطٌع الفرد أن ٌستمل هو بتوفٌره لنفسه من ذلن 

. ولال رسول هللا صلى هللا [ٓٔالحجرات: ] {إِنََّما اْلُمْإِمنُوَن إِْخَوةٌ }لال تعالى: 
 .(ٕ)علٌه وسلم: "المسلم أخو المسلم ال ٌظلمه وال ٌسلمه وال ٌخذله"

من تركه ٌجوع وٌعري وهو لادر على "ال ابن حزم تعلٌماً على هذا الحدٌث: ل
. إن األخوة لٌست مجرد عاطفة، ولكنها عمد تكافل (ٖ)"إطعامه وكسوته فمد أسلمه

وتعاون وتآزر وهو عمد طرفه األساسً األمة ممثلة فً مستوٌات متراتبة تبدأ 
 }والوصٌة والنفمة، لال تعالى:  باألسرة حٌث أوجب على أفرادها التكافل فً اإلرث

 .[2٘األنفال: {]َوأُْولُواْ األَْرَحاِم بَْعُضُهْم أَْوَلى بِبَْعٍض 
، ثم ٌؤتً [ٖٙالنساء: {]َواْلَجاِر ِذي اْلمُْرَبى َواْلَجاِر اْلُجنُبِ }ثم الجٌرة: لال تعالى: 

أهل الحً ثم المجتمع كله عن طرٌك الزكاة وهً فرٌضة ملزمة ثم النفمة 
 .(ٗ)التطوعٌة

 تؤكٌد حموق الضعفاء: - ط
لرر المرآن الكرٌم حموق اإلنسان عامة، ولكنه عُنً عناٌة فابمة بحموق 
الضعفاء من بنً اإلنسان خاصة خفٌة أن ٌجور علٌهم األلوٌاء، أو ٌهمل أمرهم 
الحكام والمسبولون، نجد مظاهر هذه العناٌة فً سور المرآن الكرٌم مكٌة ومدنٌة، 

ا اْلٌَِتٌَم فَبَل تَْمَهرْ }: كموله تعالى ، وفً سورة المدثر ٌتحدث عن [5الضحً: {]فَؤَمَّ
المجرمٌن فً سمر وأسباب دخولهم فٌها، فٌمول على لسان أصحاب الٌمٌن حٌث 

َما َسلََككُْم فًِ َسَمَر * لَالُوا لَْم نَُن ِمَن اْلُمَصلٌَِّن * َولَْم نَُن نُْطِعم }ٌسؤلونهم: 
، وهاتان السورتان الضحى والمدثر ـ من أوابل ما نزل [ٗٗـ  ٕٗلمدثر: ا{]اْلِمْسِكٌنَ 

ٌِن * فَذَِلَن الَِّذي ٌَُدعُّ اْلٌَتٌَِم * َواَل ٌَُحضُّ }وفً سورة الماعون:  ُب بِالّدِ ٌَْت الَِّذي ٌَُكذِّ أََرأَ
 .[ٖـ  ٔالماعون: {]َعلَى َطعَاِم اْلِمْسِكٌنِ 

 أوجب الحض على ذلن والدعوة إلٌه.فلم ٌكتؾ بإٌجاب إطعام المسكٌن بل 
بعض الحموق التً لررها المرآن لئلنسان وال نمول: أعلنها، إذ كان كانت هذه وبعد... ف

األمر أكبر من إعبلن، إنه ببلغ من رب الناس للناس، أسست علٌه عمٌدة، ونهضت على أساسه 
 .(٘)دت به حضارة وتارٌخثمافة وتربٌة، وبنى علٌه فمه وتشرٌع، ولامت علٌه دولة وأمة، وامت

 المرآن
ٌْكُْم مَ  ٌْؤَسُوا ِمْنهُ َخلَُصوا نَِجًٌّا لَاَل َكبٌُِرهُْم أَلَْم تَْعلَُموا أَن  أَبَاكُْم لَْد أََخذَ َعلَ ا اْستَ ِ }فَلَم  ْوثِمًا ِمَن ّللا 

ْطتُْم فًِ ٌُوسَُف فَلَْن أَْبَرَح اْْلَْرَض َحت ى  ُر َوِمْن لَْبُل َما فَر  ٌْ ُ ِلً َوُهَو َخ ٌَؤْذََن ِلً أَبًِ أَْو ٌَْحكَُم ّللا 
 [4ٓ({ ]ٌوسف : 4ٓاْلَحاِكِمٌَن )
 التفسٌر:

فلما ٌبسوا من إجابته إٌاهم ِلَما طلبوه انفردوا عن الناس، وأخذوا ٌتشاورون فٌما بٌنهم، لال 
نَّ أخاكم إال أن تُؽلبوا، ومن كبٌرهم فً السن: ألم تعلموا أن أباكم لد أخذ علٌكم العهد المإكد لتردُّ 

حتى ٌؤذن لً « مصر»لبل هذا كان تمصٌركم فً ٌوسؾ وؼدركم به؛ لذلن لن أفارق أرض 
أبً فً مفارلتها، أو ٌمضً لً ربً بالخروج منها، وأتمكن ِمن أَْخِذ أخً، وهللا خٌُر َمن َحَكَم، 

 وأعدل َمن فََصَل بٌن الناس.
َ لوله تعالى:  ٌْؤ ا اْستَ فلما ٌبسوا من إجابته إٌاهم ِلَما  ، أي:"[1ٓسُوا ِمْنهُ{ ]ٌوسؾ : }فَلَمَّ

 .(ٔ)"طلبوه انفردوا عن الناس

                                                             
 .1ٕٔانظر: المصدر نفسه: (ٔ)
 .مسلم ورواه ،(ٕٓ٘/ ٔ) البخاري(ٕ)
 .1ٓٔ/ ٔ: للعنوشً الحرٌات عن نمبلً  المحلً(ٖ)
 .5ٓٔ/ ٔ: اإلسبلمٌة الدولة فً الحرٌات(ٗ)
 .2ٙ :العظٌم المرآن مع نتعامل كٌؾانظر:  (٘)
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 .(ٕ)"ٌبسوا من بنٌامٌن :ٌمول لال مماتل:" 
فلما ٌبسوا منه من أن ٌخلى ٌوسؾ عن بنٌامٌن، وٌؤخذ منهم واحًدا  لال الطبري:" 

 .(ٖ)"مكانه، وأن ٌجٌبهم إلى ما سؤلوه من ذلن
ٌخبر تعالى عن إخوة ٌوسؾ : أنهم لما ٌبسوا من تخلٌص أخٌهم بنٌامٌن  ابن كثٌر:" لال 

 .(ٗ)"، الذي لد التزموا ألبٌهم برده إلٌه ، وعاهدوه على ذلن ، فامتنع علٌهم ذلن
 .(٘)"ٌبسوا منه، ورأوا شّدته فً أمره {،فلما استٌؤسوا منه"}ابن إسحاق:  عن

 :(ٙ)وأنشد، استٌمنوا أن األخ ال ٌرد إلٌهم {:استٌؤسوا}وحكً السمعانً عن ابً عبٌدة:"
ٌَؤِْسُرونَنًِ  ْعِب إِْذ  ٌْؤَسُوا أَنًِّ اْبُن فَاِرِس َزْهَدِم         أَلُوُل لَُهْم بالّشِ  أَلَْم تَ

 .(2)"ٌعنً: ألم تعلموا
ٌْؤَسُوا ِمْنه} ولم اجد هذا التفسٌر ألبً عبٌدة، وإنما لال:"  ،(1)" ٌبستاستفعلوا من  {:اْستَ

ٌْؤَِس الَِّذٌَن آَمنُوا}ولال فً تفسٌر اآلٌة :" . ثم (ٓٔ)"مجازه: ألم ٌعلم وٌتبٌن (5){أَفَلَْم ٌَ
 .السبك سحٌم بن وبٌل الٌربوعىّ استشهد بمول 
 .(ٔٔ)"أخذوا ٌتشاورون فٌما بٌنهم ، أي:"[1ٓ} َخلَُصوا نَِجًٌّا{ ]ٌوسؾ : لوله تعالى: 
 .(ٕٔ)"ٌعنً خلوا ٌتناجون بٌنهم على حدة لال مماتل:" 
 .(ٖٔ)"اعتزلوا نجٌّا ٌتناجون :أي لال أبو عبٌدة:" 
أي: اعتزلوا الناس لٌس معهم ؼٌرهم ٌتناجون وٌتناظرون  لال ابن لتٌبة:" 
 .(ٗٔ)"وٌتسارو

 .(٘ٔ)"ٌمول بعضهم لبعض ٌتناجون، ال ٌختلط بهم ؼٌرهم لال الطبري:"
 .(ٙٔ)"ٌمول بعضهم لبعض ٌتناجون، ال ٌختلط بهم ؼٌرهم 

 .(2ٔ)"أي: جعلوا ٌتناجون وٌتشاورون فٌما بٌنهم فً ذلن لال ابن أبً زمنٌن:" 

ًٌّا{ ،أي : انفردوا عن الناس ،}َخَلُصوا{لال ابن كثٌر:"   .(1ٔ)"ٌتناجون فٌما بٌنهم ،}نَِج
ًٌّا لال لتادة:"   .(5ٔ)"خلصوا وحدهم نج
 .(ٕٓ)"خبل بعضهم ببعض، ثم لالوا: ماذا ترون؟ :أي"ابن إسحاق:  لال 

                                                                                                                                                                               
 .ٕ٘ٗالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .2ٖٗ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٕ)
 .ٕٗٓ- ٖٕٓ/ٙٔتفسٌر الطبري:(ٖ)
 .ٗٓٗ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٗ)
 .ٕٗٓ/ٙٔ(:ص5ٙٔ2ٔأخرجه الطبري) (٘)
 مجاز عن نمبل ٓ٘ٗ/ٙٔ الطبري وتفسٌر ٕٖٖ/ٔ المرآن مجاز فً كما الٌربوعً، وثٌل بن لسحٌم البٌت(ٙ)

 وخرجه ،(ٌؤس) الببلؼة أساس: أخرى  كتب من وتخرٌجه شرحه وانظر 2ٗٔ/1 اللسان فً له وهو. المرآن
 (ٌؤس) واللسان ،1ٕٕ: المرآن وؼرٌب ،1ٗٔ: المرآن مشكل فً صمر سٌد األستاذ

 .٘٘/ٖتفسٌر السمعانً: (2)
 .ٖ٘ٔ/ٔمجاز المرآن: (1)
 [.ٖٔ]الرعد: (5)
 .ٕٖٖ/ٔمجاز المرآن: (ٓٔ)
 .ٕ٘ٗالتفسٌر المٌسر: (ٔٔ)
 .2ٖٗ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٕٔ)
 .ٖ٘ٔ/ٔمجاز المرآن: (ٖٔ)
 .ٕٕٓؼرٌب المرآن: (ٗٔ)
 .ٕٗٓ/ٙٔتفسٌر الطبري:(٘ٔ)
 .ٕٗٓ- ٖٕٓ/ٙٔتفسٌر الطبري:(ٙٔ)
 .ٖٖٙ/ٕتفسٌر ابن أبً زمنٌن: (2ٔ)
 .ٗٓٗ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (1ٔ)
 .ٕ٘ٓ/ٙٔ(:ص5ٙٔ5ٔأخرجه الطبري) (5ٔ)
 .ٕ٘ٓ/ٙٔ(:ص5ٕٙٓٔأخرجه الطبري) (ٕٓ)
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ًٌّا، ٌتناجون بٌنهملال السدي:"    .(ٔ)"وأخلص لهم شمعون، ولد كان ارتهنه، َخلَْوا بٌنهم نج
  .(ٔ)"بٌنهم

ًّ »و ، جماعة الموم المنتجٌن، ٌسمى به الواحد والجماعة، كما ٌمال:رجل عدل، «النج
ًٌّا، جعل صفة ونعتًا وهو مصدر من لول المابل: ،ورجال عدل  ، لال تعالىنجوت فبلنا أنجوه نج

ْبَناهُ نَِجًٌّا} ًٌّا}فوصؾ به الواحد، ولال فً هذا الموضع:  ،[ٕ٘]مرٌم:  {َولَرَّ فوصؾ  {خلصوا نج
 :(ٕ)، كما لال لبٌد«أنجٌة» :به الجماعة، وٌجمع

 َوأَْرَداُؾ الُملُوِن شُُهوُد  َكْعبً                   َوَشِهْدُت أْنِجٌَةَ األفَالَِة َعالًٌا 
]اإلسراء:  {وإْذ هُْم نَْجَو ى}كما لال جل ثناإه:  ،«نَْجَوى»ولد ٌمال للجماعة من الرجال:

 .وهم الموم الذٌن ٌتناجون ،[2]المجادلة:  {َما ٌَكُوُن ِمْن نَْجَوى ثبَلثَةٍ }ولال:  ،[2ٗ
ٌَْطاِن( ]سورة المجادلة:  مصدرا، كما فً لوله تعالى: «النجوى»وتكون )إِنََّما النَّْجَوى ِمَن الشَّ
[ تمول منه": نجوت أنجو نجوى" فهً فً هذا الموضع، المناجاة نفسها، ومنه لول ٓٔ

  :(ٖ)الشاعر
َجاِل  ًَّ بََدا ِخبُّ نَْجَوى الّرِ ًّ               بُنَ  فَكُْن ِعْنَد سّرَن َخبَّ النَِّج

ً هذا البٌت بمعنى واحد، وهو المناجاة، ولد جمع بٌن ، ف«النجً»و« النجوى»فـ
 .(ٗ)اللؽتٌن
ِ{ ]ٌوسؾ : لوله تعالى:   ٌْكُْم َمْوثِمًا ِمَن َّللاَّ ، [1ٓ}لَاَل َكبٌُِرهُْم أَلَْم تَْعلَُموا أَنَّ أَبَاكُْم لَْد أََخذَ َعلَ

لال كبٌرهم فً السن: ألم تعلموا أن أباكم لد أخذ علٌكم العهد المإكد لتردُّنَّ أخاكم إال أن  أي:"
 .(٘)"تُؽلبوا
} لَاَل َكِبٌُرهُْم { وهو ُروبٌل ، ولٌل : ٌهوذا ، وهو الذي أشار علٌهم  لال ابن كثٌر:" 

ِ { بمتله ، لال لهم : } أَلَْم تَْعلَُموا  بإلمابه فً الببر عندما هّموا ٌْكُْم َمْوثِمًا ِمَن َّللاَّ أَنَّ أَبَاكُْم لَْد أََخذَ َعلَ

 .(ٙ)"لتردنَّه إلٌه ، فمد رأٌتم كٌؾ تعذر علٌكم ذلن
 على ثبلثة ألوال: ،[1ٓ}لَاَل َكبٌُِرهُْم{ ]ٌوسؾ : بموله تعالى:واختلؾ فً المعنً  

 أحدها : أنه عنى كبٌرهم فً العمل والعلم، وفٌه لوالن:
أنه شمعون الذي كان لد ارتهن ٌوسؾ عنده حٌن رجع إخوته إلى أبٌهم، وأما كبٌرهم أحدهما: 

 .(2)فً المٌبلد: روبٌل. لاله مجاهد
 .(1)والثانً: أنه روبٌل، كان كبٌرهم فً العلم، ولم ٌكن بؤكبرهم سنا. وهذا لول السدي

                                                             
 .ٕ٘ٓ/ٙٔ(:ص5ٙٔ1ٔأخرجه الطبري) (ٔ)
 طول ٌذكر بسرة، البنته ٌمولها أبٌات من ٖ٘ٔ: ٔ عبٌدة ألبً المرآن ومجاز ،2: بٌت ،2: لصٌدة دٌوانه(ٕ)

ٌَاةِ  من َسبِْمتُ  َولَمَدْ : لها فٌمول عمره، ٌْؾ: النَّاِس  هذَا وسَُإالِ ...  وطُوِلَها الَح  ؟ لَبٌِدُ  َك
ُجوجِ  للنِّْفِس  َكانَ  لَوْ ...  َداِحٍس  َمْجَرى لَْبلَ  َسْبتًا َوَؼنٌِتُ 

 ُخلُودُ  اللَّ
 ................. ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .َوَشِهْدتُ 
 وذبٌان عبس بٌن الحرب بسببه وكانت وإجرابهما، والؽبراء داحس عن المشهور الخبر هو ،"داحس مجرى" 

 .دهًرا: أي ،"سبتًا:" ولوله سنة، أربعٌن
" من ،"الملون أرداؾ" و. العبسً زٌاد بن والربٌع لبٌد، بٌن المشهور الٌوم كان حٌث موضع، اسم" األفالة" و

 .مجلسه من لام إذا عنه وٌنوب الملن، مع ٌكون الذي وهو ،"الردؾ
 ،1ٖٓ: ٔ والخزانة ،25ٗ: والشعراء والشعر ،ٕٔٔ: ٖ الحماسة شرحالبٌت لصلتان العبدي، انظر:  (ٖ)

 َكرُّ ...  الَكبٌرَ  َوأَْفَنى الّصؽٌرَ  أََشابَ : فٌها ٌمول التً ولده بها أوصى التً المشهورة وصٌته من وهو وؼٌرها،
 العَِشً َوَمرُّ  الؽََداةِ 
نَ : الشاهد البٌت بعد له ٌمول ثم ٌْرُ  الثَّبلَثَةِ  َوِسرُّ ...  اْمريٍ  ِعْندَ  َكانَ  َما َوِسرُّ  الَخِفً َؼ
 .المكار ،( بفتحها" )الخب" و المكر، ،( الخاء بكسر" )الحب" و
 .ٕ٘ٓ-ٕٗٓ/ٙٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٗ)
 .ٕ٘ٗالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .٘ٓٗ-ٗٓٗ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٙ)
 .ٕٙٓ/ٙٔ(:ص5ٕٙٗٔ )-(5ٕٙٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (2)
 .1ٕٔٔ/2(:ص1٘ٗٔٔانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (1)
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موثمًا من هللا ومن إن أباكم لد أخذ علٌكم }فً العلم  {لال كبٌرهم"}السدي:  عنروي و 
، اآلٌة، فؤلام روبٌل بمصر، وألبل التسعة إلى {لبل ما فرطتم فً ٌوسؾ فلن أبرح األرض

ة إال نمصتم واحًدا! ذهبتم مرة فنمصتم  ًّ ما تذهبون مرَّ ٌعموب، فؤخبروه الخبَر، فبكى ولال: ٌا بن
 .(ٔ)"ٌوسؾ، وذهبتم الثانٌة فنمصتم شمعون، وذهبتم اآلن فنمصتُم روبٌل!
 .وهو الذي نهاهم عن لتلهالمول الثانً : أنه عنى كبٌرهم فً السن وهو روبٌل ابن خالة ٌوسؾ، 

 .(ٖ)، وابن إسحاق(ٕ)لاله لتادة
. لاله عظٌمهم فً أنفسهم وأعلمهم، وهو ٌهوذا، ولم ٌكن أكبرهم فً السن :ٌعنًالثالث : المول 
 .(ٗ) مماتل

 .(٘)كبٌرهم فً الرأي والتمٌٌز وهو ٌهوذا"أنه عنى وحكً الماوردي عن مجاهد:" 
وأولى األلوال فً ذلن بالصحة، لول من لال: عنى بموله: )لال كبٌرهم(  لال الطبري:" 

روبٌل، إلجماع جمٌعهم على أنه كان أكبرهم سنًّا. وال تفهم العرب فً المخاطبة إذا لٌل 
لهم:"فبلن كبٌر الموم"، مطلما بؽٌر وصل، إال أحد معنٌٌن: إما فً الرٌاسة علٌهم والسإدد، وإما 

لعمل، فإنهم إذا أرادوا ذلن وَصلوه، فمالوا:"هو كبٌرهم فً العمل". فؤما إذا فً السن. فؤما فً ا
 أطلك بؽٌر صلته بذلن، فبل ٌفهم إال ما ذكرت.

ولد لال أهل التؤوٌل: لم ٌكن لشمعونوإن كان لد كان من العلم والعمل بالمكان الذي جعله 
فإذا كان ذلن كذلن  {لال كبٌرهم} هللا به على إخوته رٌاسةٌ وسإدد، فٌعلم بذلن أنه عنى بموله:

روبٌل كان أكبر »فً السن، ولد لال الذٌن ذكرنا جمٌعًا:  فلم ٌبك إال الوجه اآلخر، وهو الكبر
 .(ٙ)" ، فصح بذلن المول الذي اخترناه«الموم سنًّا
ْطتُْم فًِ ٌُوسَُؾ{ ]ٌوسؾ : لوله تعالى:  ن ومن لبل هذا كا ، أي:"[1ٓ}َوِمْن لَْبُل َما فَرَّ

 .(2)"تمصٌركم فً ٌوسؾ وؼدركم به

 .(1)"مع ما تمدم لكم من إضاعة ٌوسؾ عنه لال ابن كثٌر:" 
ٌَؤْذََن ِلً أَبًِ{ ]ٌوسؾ : لوله تعالى:  لذلن لن أفارق  ، أي:"[1ٓ}فَلَْن أَْبَرَح اأْلَْرَض َحتَّى 
 .(5)"حتى ٌؤذن لً أبً فً مفارلتها« مصر»أرض 
 .(ٓٔ)"أي لن أبرح أرض مصر، وإال فالناس كلهم على األرض لال الزجاج:" 
أي : لن أفارق هذه البلدة ، } َحتَّى ٌَؤْذََن ِلً أَبًِ { فً الرجوع إلٌه  لال ابن كثٌر:" 

ًٌا عنً  .(ٔٔ)" راض
 .(ٕٔ)"لن أبرح األرض التً أنا بها حتى ٌؤذن لً أبً أي: بالخروج لال ابن إسحاق:" 
فؤلام روبٌل بمصر، وألبل النفر إلى ٌعموب فبكى، ولال: ٌا بنً ما تذهبون  لال السدي:" 

 .(ٖٔ)"من مرة إال نمصتم واحدا
ُ ِلً{ ]ٌوسؾ : لوله تعالى:   أو ٌمضً لً ربً بالخروج منها ، أي:"[1ٓ}أَْو ٌَْحكَُم َّللاَّ

 .(ٔ)"وأتمكن ِمن أَْخِذ أخً

                                                             
 .2ٕٓ/ٙٔ(:ص5ٕٙ2ٔأخرجه الطبري) (ٔ)
 .ٕٙٓ/ٙٔ(:ص5ٕٙ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕ)
 .2ٕٓ/ٙٔ(:ص5ٕٙ1ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖ)
 .2ٖٗ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٗ)
 .2ٙ/ٖالنكت والعٌون: (٘)
 .1ٕٓ-2ٕٓ/ٙٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .ٕ٘ٗالتفسٌر المٌسر: (2)
 .٘ٓٗ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (1)
 .ٕ٘ٗالتفسٌر المٌسر: (5)
 .ٕ٘ٔ/ٖمعانً المرآن: (ٓٔ)
 .٘ٓٗ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٔٔ)
 .1ٕٕٔ/2(:ص1٘ٙٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕٔ)
 .1ٕٕٔ/2(:ص1٘2ٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٖٔ)
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 .(ٕ)"فٌرد علً بنٌامٌن لال مماتل:" 
أو ٌمضً لً ربً بالخروج منها وترن أخً بنٌامٌن، وإال فإنً ؼٌر  الطبري:"لال  
 .(ٖ)"خارج
ُ ِلً{ ]ٌوسؾ : لوله تعالى:وفً    ، وجوه:[1ٓ}أَْو ٌَْحكَُم َّللاَّ
 .(ٗ)ا: بالسٌؾ. لاله أبو صالحأحده

هللا ، إلى: أو ٌمضً {أو ٌحكم هللا لً}وكؤنَّ أبا صالح وّجه تؤوٌل لوله:  لال الطبري:" 
 .(٘)"لً بحرب من َمنَعَنً من االنصراؾ بؤخً بنٌامٌن إلى أبٌه ٌعموب، فؤحاربه

 .(ٙ). حكاه ابن كثٌربؤن ٌمكننً من أخذ أخًالثانً: 
 .(2). لاله ابن أبً زمنٌنبالموت الثالث:
ٌُْر اْلَحاِكِمٌَن{ ]ٌوسؾ : لوله تعالى:  وهللا خٌُر َمن َحَكَم، وأعدل َمن  ، أي:"[1ٓ}َوهَُو َخ

 .(1)"فََصَل بٌن الناس
 .(5)"أفضل الماضٌن :ٌعنً :"لال مماتل 
 .(ٓٔ)"ٌمول: وهللا خٌر من حكم، وأعدل من فصل بٌن الناس لال الطبري:" 
 الفوابد:
 مشروعٌة المناجاة للتشاور فً األمر الهام. -ٔ
 على ذلن.مشروعٌة التذكٌر بااللتزامات والعهود والمحافظة  -ٕ
ُر  سبحانه وتعالى، ٌإخذ ذلن من لوله: هللا ال ٌكون إاللتصرؾ فً الكون أن ا -ٖ ٌْ }َوهَُو َخ

تثبت التصرؾ فً ، فاآلٌة [1ٓ، ٌوسؾ: 5ٓٔ، ٌونس: 12اْلَحاِكِمٌَن{ ]األعراؾ: 
 الكون هلل وحده وتنفً التصرؾ فٌه عن ؼٌره سبحانه.

 المرآن

ٌِْب َحافِِظٌَن }اْرِجعُوا إِلَى أَبٌِكُْم فَمُولُو ا ٌَا أَبَانَا إِن  اْبنََن َسَرَق َوَما َشِهْدنَا إاِل  بَِما َعِلْمنَا َوَما كُن ا ِلْلغَ
 [4ٔ({ ]ٌوسف : 4ٔ)

 التفسٌر:
لد سرق، وما شهدنا « بنٌامٌن»ارجعوا أنتم إلى أبٌكم، وأخبروه بما جرى، ولولوا له: إن ابنن 

ٌَمَّنَّا، فمد رأٌنا المكٌال فً رحله، وما كان عندنا علم الؽٌب أنه سٌسرق حٌن  بذلن إال بعد أن تَ
ه.  عاهدنان على رّدِ

 ، أي:"[1ٔ}اْرِجعُوا إَِلى أَبٌِكُْم فَمُولُوا ٌَا أََبانَا إِنَّ اْبَنَن َسَرَق{ ]ٌوسؾ : لوله تعالى: 
 .(ٔٔ)"ارجعوا إلى أبٌكم فؤخبروه بحمٌمة ما جرى ولولوا له إن ابنن بنٌامٌن َسَرق

ٌمول تعالى ذكره، مخبًرا عن لٌل روبٌل إلخوته، حٌن أخذ ٌوسؾ أخاه  لال الطبري:" 
بالصواع الذي استخرج من وعابه: ارجعوا، إخوتً، إلى أبٌكم ٌعموب فمولوا له ٌا أبانا إن ابنن 

 .(ٕٔ)"بنٌامٌن سرق
 .(ٔ)"بنٌامٌن :ٌعنً لال مماتل:" 

                                                                                                                                                                               
 .ٕ٘ٗالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .2ٖٗ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٕ)
 .5ٕٓ/ٙٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .1ٕٕٔ/2(:ص1٘1ٔٔانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٗ)
 .5ٕٓ/ٙٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .٘ٓٗ/ٗانظر: تفسٌر ابن كثٌر: (ٙ)
 .ٖٖٙ/ٕانظر: تفسٌر ابن ابً زمنٌن: (2)
 .ٕ٘ٗالتفسٌر المٌسر: (1)
 .2ٖٗ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (5)
 .5ٕٓ/ٙٔتفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .1٘/ٕصفوة التفاسٌر: (ٔٔ)
 .5ٕٓ/ٙٔتفسٌر الطبري: (ٕٔ)
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فمولوا ٌا  }فإنً ما كنت راجعًا حتى ٌؤتٌنً أمُره {،ارجعوا إلى أبٌكم}عن ابن إسحاق:  
 .(ٕ)...{"أبانا إن ابنن سرق

قَ »وُروي عن ابن عباس:  ،(ٖ)بضم السٌن وتشدٌد الراء، «إنَّ اْبنََن سُّرِ
ولسنا نشهد إال بما تٌمنا  ، أي:"[1ٔ}َوَما َشِهْدنَا إِالَّ بَِما َعِلْمنَا{ ]ٌوسؾ : لوله تعالى: 

 .(ٗ)"وعلمنا فمد رأٌنا الصاع فً َرْحله
 .(٘)"رأٌنا، الصواع حٌن أخرج من متاعه :ٌعنً لال مماتل:" 
 ، وجهان:[1ٔ}َوَما َشِهْدنَا إِالَّ بَِما َعِلْمنَا{ ]ٌوسؾ : لوله تعالى:وفً  

السرلة فً رحله ، لاله ابن أحدهما : وما شهدنا عندن بؤن ابنن سرق إال بما علمنا من وجود 
 .(ٙ)إسحاق
 .(2)"أي: لد وجدت السرلة فً رحله، ونحن ننظر "ابن إسحاق:  لال 

الثانً : وما شهدنا عند ٌوسؾ بؤن السارق ٌُسترّق إال بما علمنا من دٌنن ، لاله ابن زٌد
(1). 

لال لهم ٌعموب علٌه السبلم: ما ٌدري هذا الرجل أن السارق ٌإخذ  لال ابن زٌد:" 
بسرلته إال بمولكم! فمالوا: )ما شهدنا إال بما علمنا( ، لم نشهد أن السارق ٌإخذ بسرلته إال وذلن 
الذي علمنا. لال: وكان الحكم عند األنبٌاء، ٌعموب وبنٌه أن ٌإخذ السارق بسرلته عبًدا 

 .(5)"فٌسترقّ 
لوُل  {وما شهدنا إال بما علمنا}وأولى التؤوٌلٌن بالصواب عندنا فً لوله:  طبري:"لال ال 

ألنه َعمٌِب لوله:  ،من لال: وما شهدنا بؤن ابنن سرق إال بما علمنا من رإٌتنا للصواع فً وعابه
؛ فهو بؤن ٌكون خبًرا عن شهادتهم بذلن، أولى من أن ٌكون خبًرا عما هو  {إن ابنن سرق}

 .(ٔٔ)"(ٓٔ)، هو اللٌل بعٌنه«حمٌر»، فً لؽة «الؽٌب»وذكر أن، منفصل
 أن إخوة ٌوسؾ، وصفوا أن -هللا تعالى  -وحكى "لال الشافعً رحمه هللا: 

ارجعوا إلى أبٌكم فمولوا ٌا أبانا إن }أن كبٌرهم لال: -هللا تعالى  -شهادتهم كما ٌنبؽً لهم، فحكى 
لال الشافعً رحمه هللا: وال ٌسع {، للؽٌب حافظٌنابنن سرق وما شهدنا إال بما علمنا وما كنا 

 :ثبلثة وجوه شاهدا أن ٌشهد إال بما علم، والعلم من
 منها: ما عاٌنه الشاهد فٌشهد بالمعاٌنة. - ٔ
 ومنها: ما سمعه، فٌشهد ما أثبت سمعا من المشهود علٌه. - ٕ
 ثبتومنها: ما تظاهرت به األخبار مما ال ٌمكن فً أكثره العٌان وت - ٖ

 .(ٕٔ)"معرفته فً الملوب، فٌشهد علٌه بهذا الوجه
ٌِْب َحافِِظٌَن{ ]ٌوسؾ : لوله تعالى:  وما كان عندنا علم الؽٌب أنه  ، أي:"[1ٔ}َوَما كُنَّا ِلْلؽَ

ه  .(ٖٔ)"سٌسرق حٌن عاهدنان على رّدِ
 .(ٗٔ)"ولو علمنا ما ذهبنا به معنا ،وما كنا نرى أنه ٌسرق :ٌعنى لال مماتل:" 

                                                                                                                                                                               
 .2ٖٗ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٔ)
 .ٕٓٔ/ٙٔ(:ص5ٖٕٙٔأخرجه الطبري) (ٕ)
 .ٕٓٔ/ٙٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٖ)
 .1٘/ٕصفوة التفاسٌر: (ٗ)
 .2ٖٗ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (٘)
 .ٕٓٔ/ٙٔ(:ص5ٖٕٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٙ)
 .ٕٓٔ/ٙٔ(:ص5ٖٕٙٔأخرجه الطبري) (2)
 .ٕٓٔ/ٙٔ(:ص5ٖٖٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (1)
 .ٕٓٔ/ٙٔ(:ص5ٖٖٙٔأخرجه الطبري) (5)
 ."أٌدٌنا بٌن التً اللؽة كتب من شًء فً أجده لم ،"الؽٌب" تفسٌر فً عزٌز معنى هذالال المحمك: " (ٓٔ)
 .ٕٕٔ/ٙٔتفسٌر الطبري: (ٔٔ)
 .51ٔ/ٕتفسٌر اإلمام الشافعً: (ٕٔ)
 .ٕ٘ٗالتفسٌر المٌسر: (ٖٔ)
 .2ٖٗ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٗٔ)
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وٌصٌر أمرنا إلى هذا، وإنما للنا  ٌمول: وما كنا نرى أن ابنن ٌسرق الطبري:"لال  
 .(ٔ)"مما لنا إلى حفظه منه السبٌل {ونحفظ أخانا}

 .(ٕ)"ال علم لنا بالؽٌب "ابن إسحاق:  لال 
 .(ٖ)"لال: ما كنا نعلم أن ابنن ٌسرق {،وما كنا للؽٌب حافظٌن"}عن عكرمة:  
 .(ٗ)"ما كنا نرى أنه سٌسرق لال لتادة:" 
 .(٘)"لم نشعر أنه سٌسرق ولال مجاهد:" 
 المرآن

 [4ٕ({ ]ٌوسف : 4ٕ}َواْسؤَِل اْلمَْرٌَةَ ال تًِ كُن ا فٌَِها َواْلِعٌَر ال تًِ أَْلبَْلنَا فٌَِها َوإِن ا لََصاِدلُوَن )
 التفسٌر:

 -ٌا أبانا-مما أخبروه لابلٌن: واسؤل  ولما رجعوا وأخبروا أباهم بما حدث، وطلبوا منه أن ٌتوثك
 ، وَمن كان معنا فً المافلة التً كنا فٌها، وإنا صادلون فٌما أخبرنان به.« مصر»أهل 

واسؤل أهل مصر عن  ، أي:"[1ٕ}َواْسؤَِل اْلمَْرٌََة الَّتًِ كُنَّا فٌَِها{ ]ٌوسؾ : لوله تعالى: 
 .(ٙ)"حمٌمة ما حدث
ٌمول: وإن كنَت ُمتَّهًما لنا، ال تصدلنا على ما نمول من أن ابنن سرق:  لال الطبري:" 

 .(2)"، وهً مصر، ٌمول: سل من فٌها من أهلها{فاسؤل المرٌة التً كنا فٌها}
 .(1)"ٌعنون مصر لال ابن عباس:" 
لد عرؾ ُروبٌل فً َرْجع لوله إلخوته، أنهم أهُل تُهمٍة عند أبٌهم، لما لال ابن إسحاق:" 
، فمد {اسؤل المرٌة التً كنا فٌها والعٌر التً ألبلنا فٌها}نوا صنعوا فً ٌوسؾ. ولولهم له: كا

 .(5){"وإنا لصادلون، }علموا ما علمنا وشهدوا ما شهدنا، إن كنت ال تصدلنا
واسؤل أٌضاً المافلة التً جبنا  ، أي:"[1ٕ}َواْلِعٌَر الَّتًِ أَْلبَْلنَا فٌَِها{ ]ٌوسؾ : لوله تعالى: 

 .(ٓٔ)"معهم
وهً المافلة التً كنا فٌها، التً ألبلنا منها معها، عن خبر ابنن وحمٌمة ما  لال الطبري:" 

 .(ٔٔ)"مصداق ذلن أخبرنان عنه من َسَرلِِه، فإنن تَْخبُر
 .(ٕٔ)"أي : التً رافمناها ، عن صدلنا وأمانتنا وحفظنا وحراستنا لال ابن كثٌر:" 
 ، ثبلثة ألوال:[1ٕ}َواْلِعٌَر الَّتًِ أَْلبَْلَنا فٌَِها{ ]ٌوسؾ : لوله تعالى:وفً  

 .(ٖٔ)أحدها : أنها المافلة ، ولافلة اإلبل تسمى :عٌراً على التشبٌه
 ، والمعنى: أهل العٌر .(ٗٔ)الثانً : الحمٌر ، لاله مجاهد

كانت جماداً ، أو نفس العٌر وإن كانت الثالث: أنهم أرادوا من أبٌهم ٌعموب أن ٌسؤل المرٌة وإن 
ً ألنه نبً ، واألنبٌاء لد سخر لهم الجماد والحٌوان بما ٌحدث فٌهم من المعرفة  ً بهٌما حٌوانا

 .(ٔ)إعجازاً ألنبٌابه ، فؤحالوه على سإال المرٌة والعٌر لٌكون أوضح برهاناً. حكاه المارودي

                                                             
 .ٕٔٔ-ٕٓٔ/ٙٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .ٕٓٔ/ٙٔ(:ص5ٖٕٙٔأخرجه الطبري) (ٕ)
 .ٕٔٔ/ٙٔ(:ص5ٖٙٗٔأخرجه الطبري) (ٖ)
 .ٕٕٔ/ٙٔ(:ص5ٖٙ5ٔأخرجه الطبري) (ٗ)
 .ٕٔٔ/ٙٔ(:ص5ٖٙ٘ٔأخرجه الطبري) (٘)
 .1٘/ٕصفوة التفاسٌر: (ٙ)
 .ٕٕٔ/ٙٔتفسٌر الطبري: (2)
 .ٖٕٔ/ٙٔ(:ص5ٕٙٗٔأخرجه الطبري) (1)
 .ٖٕٔ/ٙٔ(:ص5ٖٙٗٔأخرجه الطبري) (5)
 .1٘/ٕصفوة التفاسٌر: (ٓٔ)
 .ٖٕٔ-ٕٕٔ/ٙٔتفسٌر الطبري: (ٔٔ)
 .ٖٗٓ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٕٔ)
 .1ٙ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٖٔ)
 .1ٖٕٔ/2(:ص1ٙ1ٔٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٗٔ)
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اآلٌات لبلها، ال تختلؾ عند أهل العلم  فهذه اآلٌة فً مثل معنى لال اإلمام الشافعً:" 
باللسان، أنهم إنما ٌخاطبون أباهم بمسؤلة أهل المرٌة وأهل العٌر؛ ألن المرٌة والعٌر ال ٌنببان 

 .(ٕ)"عن صدلهم
 .(ٖ)"صادلون فٌما أخبرنان من أمره ، أي:"[1ٕ}َوإِنَّا لََصاِدلُوَن{ ]ٌوسؾ : لوله تعالى: 
 .(ٗ)" فٌما أخبرنان به ، من أنه سرق وأخذوه بسرلته لال ابن كثٌر:أي:" 

 :[1ٕ-1ٔفوابد اآلٌتٌن:]
 مشروعٌة النصح وتزوٌد المنصوح له بما ٌموله وٌعمله. -ٔ
 لد ٌؽلب الحٌاء على المإمن فٌمنعه من أمور هً خٌر له. -ٕ
اختصاص علم الؽٌب باهلل، ونفٌه عن ؼٌره تعالى من المبلبكة واألنبٌاء، ومن الفوابد:  -ٖ

 .واألولٌاء، والجن
 المرآن

ُ أَْن ٌَؤْتٌَِنًِ بِِهْم َجِمٌعًا إِن هُ هُوَ  لَْت لَكُْم أَْنفُسُكُْم أَْمًرا فََصْبٌر َجِمٌٌل َعَسى ّللا   اْلعَِلٌُم }لَاَل بَْل َسو 
 [4ٖ({ ]ٌوسف : 4ٖاْلَحِكٌُم )
 التفسٌر:

ارة بالسوء مكٌدة  ٌَّنَت لكم أنفسكم األمَّ دبَّرتموها كما فعلتم ِمن لبل مع ٌوسؾ، لال لهم: بل َز
ًَّ أبنابً الثبلثة  وهم -فصبري صبر جمٌل ال جزع فٌه وال شكوى معه، عسى هللا أن ٌردَّ إل

 إنه هو العلٌم بحالً، الحكٌم فً تدبٌره. -ٌوسؾ وشمٌمه وأخوهم الكبٌر المتخلؾ من أجل أخٌه
َلْت لَكُْم أَْنفُسُ لوله تعالى:  لال لهم: بل َزٌََّنت  ، أي:"[1ٖكُْم أَْمًرا{ ]ٌوسؾ : }لَاَل َبْل َسوَّ

ارة بالسوء مكٌدة دبَّرتموها كما فعلتم ِمن لبل مع ٌوسؾ  .(٘)"لكم أنفسكم األمَّ
فً الكبلم مترون، وهو: فرجع إخوة بنٌامٌن إلى أبٌهم، وتخلؾ روبٌل،  لال الطبري:" 

، ٌمول: بل زٌنت لكم {لكم أنفسكم أمرا بل سّولت} :فؤخبروه خبره، فلما أخبروه أنه سرق لال
 .(ٙ)"أنفسكم أمًرا هممتم به وأردتموه

 .(2)"، ٌمول: زٌنت{بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جمٌل"}عن لتادة، لوله:  
لال بعض الناس : لما كان صنٌعهم هذا مرتبا على فعلهم األول ، سُحب  لال ابن كثٌر:" 

َلْت لَكُْم أَْنفُسُكُْم أَْمًرا فََصْبٌر َجِمٌٌل {  .(1)"حكم األول علٌه ، وصح لوله : } َبْل َسوَّ
بمول روبٌل لهم، اتَّهمهم وظن أن  :لما جاءوا بذلن إلى ٌعموب، ٌعنً لال ابن إسحاق:" 

بل سولت لكم أنفسكم أمًرا فصبر جمٌل عسى هللا أن ٌؤتٌنً بهم }ذلن كفعلتهم بٌوسؾ، ثم لال: 
 .(5)"أي: بٌوسؾ وأخٌه وروبٌل {،جمٌعا
فصبري صبر جمٌل ال جزع فٌه وال  ، أي:"[1ٖ}فََصْبٌر َجِمٌٌل{ ]ٌوسؾ : لوله تعالى: 
 .(ٓٔ)"شكوى معه
وال  ٌمول: فصبري على ما نالنً من فمد ولدي، صبٌر جمٌل ال جزع فٌه بري:"لال الط 
 .(ٔٔ)"شكاٌة

                                                                                                                                                                               
 .1ٙ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٔ)
 .51ٕ/ٕتفسٌر اإلمام الشافعً: (ٕ)
 .1٘/ٕصفوة التفاسٌر: (ٖ)
 .ٖٗٓ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٗ)
 .ٕ٘ٗالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .ٖٕٔ/ٙٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .ٕٗٔ/ٙٔ(:ص5ٙٗٗٔأخرجه الطبري) (2)
 .ٖٗٓ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (1)
 .ٕٗٔ/ٙٔ(:ص5ٙٗ٘ٔأخرجه الطبري) (5)
 .ٕ٘ٗالتفسٌر المٌسر: (ٓٔ)
 .ٕٗٔ-ٖٕٔ/ٙٔتفسٌر الطبري: (ٔٔ)
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ُ أَْن ٌَؤِْتٌَنًِ بِِهْم َجِمٌعًا{ ]ٌوسؾ : لوله تعالى:  ًَّ  ، أي:"[1ٖ}َعَسى َّللاَّ عسى هللا أن ٌردَّ إل
 .(ٔ)"-وهم ٌوسؾ وشمٌمه وأخوهم الكبٌر المتخلؾ من أجل أخٌه-أبنابً الثبلثة 
 .(ٕ)"عسى هللا أن ٌؤتٌنً بؤوالدي جمٌعًا فٌرّدهم علً لال الطبري:" 
 .(ٖ)أي: ٌوسؾ وأخٌه وروبٌل " لال لتادة وابن إسحاق:" 
إنه هو العلٌم بحالً، الحكٌم فً  ، أي:"[1ٖ}إِنَّهُ هَُو اْلعَِلٌُم اْلَحِكٌُم{ ]ٌوسؾ : لوله تعالى: 
 .(ٗ)"تدبٌره
بوحدتً، وبفمدهم وحزنً علٌهم، وِصْدِق ما ٌمولون من  ،{إنه هو العلٌم} لال الطبري:" 
 .(٘)"، فً تدبٌره خلمه {الحكٌم} ،كذبه
 الفوابد:
 جواز اتهام البرىء لمبلبسات أو تهمة سابمة. -ٔ
 :«الحكٌم»، و«العلٌم»إثبات اسمٌن من اسمابه تعالى، وهما: -ٕ
المحٌط علمه بكل «العلٌم»سبحانه فهو ، صفةٌ ذاتٌةٌ ثابتةٌ هلل َعزَّ وجلَّ  اْلِعْلمُ ، و«العلٌم»فـ -

 .(ٙ)فبل ٌخفى علٌه شًء من األشٌاء، شًء
هو العالم بالسرابر والخفٌات التً ال ٌدركها علم «: العلٌم»لال الخطابً:" 

[. وجاء على بناء فعٌل ٖٕ:]لممان {إنه علٌم بذات الصدور}الخلك. كموله تعالى: 
 {وفوق كل ذي علم علٌم}: -سبحانه-ل للمبالؽة فً وصفه بكمال العلم، ولذلن لا

فإن ذلن ٌنصرؾ منهم إلى نوع  -وإن كانوا ٌوصفون بالعلم-[. واآلدمٌون 2ٙ:]ٌوسؾ
من المعلومات، دون نوع، ولد ٌوجد ذلن منهم فً حال دون حال، ولد تعترضهم 
 اآلفات فٌخلؾ علمهم الجهل، وٌعمب ذكرهم النسٌان، ولد نجد الواحد منهم عالما بالفمه
ؼٌر عالم بالنحو وعالما بهما ؼٌر عالم بالحساب وبالطب ونحوهما من األمور، وعلم 

وأحصى كل }[، ٕٔ:]الطبلق {لد أحاط بكل شًء علما}علم حمٌمة، وكمال  -سبحانه-هللا 
 .(2)"[1ٕ :]الجن {شًء عددا

آلر، تلن آٌات لال تعالى:}هو المحكم لخلك األشٌاء."«: الحكٌم»ومن اسمابه تعالى: -
 [. ٔ :]هود {كتاب أحكمت آٌاته}[ ولال فً موضع آخر: ٔ:]ٌونس {الكتاب الحكٌم

الذي أحكمت آٌاته، صرؾ عن مفعل إلى ، هنا« الحكٌم»ـفدل على أن المراد ب
ومعنى اإلحكام لخلك األشٌاء، إنما ٌنصرؾ إلى إتمان التدبٌر فٌها، وحسن التمدٌر ، فعٌل
 .(1)لها
 المرآن
ٌْنَاهُ ِمَن اْلُحْزِن فَُهَو َكِظٌٌم )}َوتََول ى  ْت َع ({ ]ٌوسف 4َٗعْنُهْم َولَاَل ٌَا أََسفَى َعلَى ٌُوسَُف َواْبٌَض 
 :4ٗ] 

 التفسٌر:
ْت  وأعرض ٌعموب عنهم، ولد ضاق صدره بما لالوه، ولال: ٌا حسرتا على ٌوسؾ وابٌضَّ

 ولكنه شدٌد الكتمان له. عٌناه، بذهاب سوادهما ِمن شدة الحزن فهو ممتلا الملب حزنًا،
وأعرض ٌعموب عنهم، ولد ضاق  ، أي:"[1ٗ}َوتََولَّى َعْنُهْم{ ]ٌوسؾ : لوله تعالى: 

 .(ٔ)"صدره بما لالوه

                                                             
 .ٕ٘ٗالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٕٗٔ-ٖٕٔ/ٙٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 ،1ٕٗٔ/2(:ص12ٗٔٔ(، و)12ٖٔٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٖ)
 .ٕ٘ٗالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .ٕٗٔ-ٖٕٔ/ٙٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .11ٔ/ٔانظر: شرح العمٌدة الواسطٌة، البن عثٌمٌن: (ٙ)
 .2٘شؤن الدعاء: (2)
 .2ٗ-2ٖانظر: شؤن الدعاء، للخطابً: (1)
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 .(ٕ)"وأعرض عنهم ٌعموب لال الطبري:" 
 .(ٖ)"أي : أعرض عن بنٌه لال ابن كثٌر:" 
أي: أعرض عنهم، وتتام حزنه وبلػ جهوده حٌن لحك بٌوسؾ أخوه،  لال ابن إسحاق:" 

 .(ٗ)"وهٌج علٌه حزنه على ٌوسؾ
عن أبً روق لال: لما احتبس ٌوسؾ أخاه بسبب السرلة، لال: كتب إلٌه ٌعموب: من  

ٌعموب بن إسحاق، بن إبراهٌم خلٌل هللا إلى ٌوسؾ عزٌز فرعون، أما بعد: فإنا أهل بٌت موكل 
الببلء، إن أبً إبراهٌم ألمً فً النار فصبر فجعلها هللا علٌه بردا وسبلما، وإن أبً إسحاق بنا 

لرب للذبح فً هللا فصبر، ففداه هللا بذبح عظٌم، وإن هللا كان لد وهب لً لرة عٌن فسلبنٌه لحمً 
ق على عظمً، فبل لٌلً لٌل وال نهاري نهار واألسٌر الذي فً ٌدٌن بما ادعى علٌه من السر
أخوه ألمه فكنت إذا ذكرت أسفً علٌه لربته منً فسبل عنً بعض ما كنت أجد، ولد بلؽنً أنن 

 .(٘)"حبسته بسبب سرلة فخل سبٌله فإنً لم ألد سارلا، ولٌس بسارق، السبلم
ولال: ٌا حسرتا على  ، أي:"[1ٗ}َولَاَل ٌَا أََسفَى َعلَى ٌُوسَُؾ{ ]ٌوسؾ : لوله تعالى: 
 .(ٙ)"ٌوسؾ
 .(2)"ٌعنً: ٌا َحَزنا علٌه طبري:"لال ال 
د  لال ابن كثٌر:"  ٌَا أََسَفى َعلَى ٌُوسَُؾ { َجدَّ ولال متذكرا ُحزَن ٌوسؾ المدٌم األول : } 

 .(1)" له حزُن االبنٌن الحزن الدفٌن
ٌَا أََسفَى َعلَى ٌُوسَُؾ{ ]ٌوسؾ : لوله تعالى:وفً    ، وجوه:[1ٗ}َولَاَل 

 ، ومنه لول كثٌر :(5)على ٌوسؾ. لاله مجاهدأحدهما : معناه: ٌا جزعا 
 فٌا أسفا للملب كٌؾ انصرافُه             وللنفس لما سلٌت فتسلّتِ 

 .(ٖٔ)، ولتادة(ٕٔ)، والضحان(ٔٔ)، ومجاهد(ٓٔ). لاله ابن عباسٌا حزنا على ٌوسؾالثانً : 

 .(ٗٔ)الثالث: معناه: ٌا جزعاه ، لاله مجاهد
 .(٘ٔ)"ٌا َجَزعاه حزنًا وروي عن مجاهد:" 

 :(ٙٔ)-ملسو هيلع هللا ىلص-لول حسان بن ثابت ٌرثً رسول هللاومنه 
 فٌا أسفا ما وارت األرض واستوت           علٌه وما تحت السبلم المنضد

 :(2ٔ)وفً هذا المول الثالث، وجهان
 ً إلى هللا تعالى فً أحدهما : أنه أراد به الشكوى إلى هللا تعالى ولم ٌرد به الشكوى منه رؼبا

 كشؾ ببلبه .

                                                                                                                                                                               
 .ٕ٘ٗالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٕٗٔ/ٙٔتفسٌر الطبري:(ٕ)
 .ٖ٘ٓ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
 .1ٕ٘ٔ-1ٕٗٔ/2(:ص12ٙٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٗ)
 .1ٕ٘ٔ/2(:ص122ٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (٘)
 .ٕ٘ٗالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .ٕٗٔ/ٙٔتفسٌر الطبري:(2)
 .ٖ٘ٓ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (1)
 .1ٕ٘ٔ/2(:ص125ٔٔانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (5)
 .1ٕ٘ٔ/2(:ص121ٔٔانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٓٔ)
 .ٕ٘ٔ/ٙٔ(:ص5ٙٗ1ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٔٔ)
 . حكاه دون ذكر اإلسناد.1ٕ٘ٔ/2، وتفسٌر ابن ابً حاتم:ٕٙٔ/ٙٔ(:ص5ٙ٘٘ٔ.انظر: تفسٌر الطبري) (ٕٔ)
 . حكاه دون ذكر اإلسناد.1ٕ٘ٔ/2، وتفسٌر ابن ابً حاتم:ٕٙٔ/ٙٔ(:ص5ٙ٘ٔٔ.انظر: تفسٌر الطبري) (ٖٔ)
 . هكذا الترلٌم بالمطبوع!ٕ٘ٔ/ٙٔ(:ص5ٙٗ1ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٗٔ)
 .ٕٙٔ/ٙٔ(:ص5ٙٗ5ٔأخرجه الطبري) (٘ٔ)
 .5ٙ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٙٔ)
 .5ٙ/ٖانظر: النكت والعٌون: (2ٔ)
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 الثانً : أنه أراد به الدعاء، أي: ٌا رب ارحم أسفً على ٌوسؾ.
ما أعطٌت أمة مثل ما أعطٌت هذه األمة الذٌن إذا أصابتهم مصٌبة  لال سعٌد بن جبٌر:" 

لالوا إنا هلل وإنا إلٌه راجعون ألم تسمع إلى لول ٌعموب: ٌا أسفى على ٌوسؾ ولو أعطٌها أحد 
 .(ٔ)"أعطٌها ٌعموب
َناهُ ِمَن اْلُحْزِن{ ]ٌوسؾ : لوله تعالى:  ٌْ ْت َع وابٌضَّْت عٌناه، بذهاب  ، أي:"[1ٗ}َواْبٌَضَّ

 .(ٕ)"سوادهما ِمن شدة الحزن
ٌْنَاهُ ِمَن اْلُحْزِن{ ]ٌوسؾ : لوله تعالى:وفً   ْت َع  ، وجهان:[1ٗ}َواْبٌَضَّ

 .(ٖ)كثرة بكابهأحدهما : أنه ضعؾ بصره لبٌاض حصل فٌه من 
 .(ٗ)الثانً : أنه ذهب بصره ، لاله مجاهد

 .(٘)"ولال: له أجر سبعٌن شهٌدا ،ذهب بصرهروي عن مجاهد، لال:" 
فهو ممتلا الملب حزنًا، ولكنه شدٌد  ، أي:"[1ٗ}فَُهَو َكِظٌٌم{ ]ٌوسؾ : لوله تعالى: 
 .(ٙ)"الكتمان له
 وجوه: ،[1ٗ}فَُهَو َكِظٌٌم{ ]ٌوسؾ : لوله تعالى:وفً  

 .(1) -فً إحدى الرواٌات-، ومجاهد(2)أحدها : أنه الكمد، لاله الضحان
 .(5)الثانً : أنه الذي ال ٌتكلم، بلػ به الحزن حتى كان ال ٌكّلمهم. لاله ابن زٌد

 :(ٔٔ)، لال الشاعر(ٓٔ)الثالث : أنه الممهور ، لاله ابن عباس
 فإنً الٌَْوَم مْنَطِلٌك ِلَسانً                 فإْن أُن َكاِظًما لُمَصاِب َشاس 

 .(ٕٔ)"لال: مكروب {،فهو كظٌم"}ن عطاء الخراسانً: وروي ع 
، مؤخوذ من كظم الؽٌظ (٘ٔ)، والسدي(ٗٔ)، ولتادة (ٖٔ)والرابع : أنه المخفً لحزنه، لاله مجاهد

 وهو إخفاإه.

  .(ٙٔ)"أي: سكت، ٌكظم حزنه وٌردده فً جوفه لال لتادة:" 
 :(2ٔ)ومنه لول الشاعر

 والموُم من خوِؾ الَمناٌا كُظَّمُ                  فََحَضْضُت لومً واحتََسْبُت لتالَهم 
إن داود علٌه السبلم لال: ٌا رب: إن بنً "عن األحنؾ بن لٌس أن النبً ملسو هيلع هللا ىلص لال:  

إلٌه، أن إسرابٌل ٌسؤلونن بإبراهٌم وإسحاق، وٌعموب فاجعلنً لهم رابعا، فؤوحى هللا عز وجل 
ٌا داود: إن إبراهٌم ألمً فً النار بسبب فصبر وتلن بلٌة لم تنلن، وإن إسحاق بذل مهجة دمه 

                                                             
 .1ٕ٘ٔ/2(:ص11ٔٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔ)
 .ٕ٘ٗالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .2ٓ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٖ)
 .1ٕٙٔ/2(:ص11ٙٔٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٗ)
 .1ٕٙٔ/2(:ص11ٙٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (٘)
 .ٕ٘ٗالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .1ٕٔ/ٙٔ(:ص5ٙٙ1ٔ )-(5ٙٙٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (2)
 .1ٕٔ-2ٕٔ/ٙٔ(:ص5ٙٙٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (1)
 .5ٕٔ/ٙٔ(:ص5ٙ2ٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (5)
 .2ٓ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٓٔ)
 ،2٘/ ٗ" الدر: "وانظر ،12/ ٔ" واالبتداء الولؾ" فً األنباري وابن الوافر، من والبٌت زهٌر، بن لٌس هو(ٔٔ)

 .2ٓ/ ٖ" والعٌون النكت"و ،5ٕٗ/ 5 المرطبً
 .1ٕٔ/ٙٔ(:ص5ٙ2ٕٔأخرجه الطبري) (ٕٔ)
 .2ٕٔ/ٙٔ(:ص5ٖٙٙٔ )-(5ٙٙٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖٔ)
 .1ٕٔ-2ٕٔ/ٙٔ(:ص5ٙ2ٔٔ )-(5ٙٙ5ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٗٔ)
 . حكاه دون ذكر اإلسناد.12ٕٔ/2انظر: تفسٌر ابن ابً حاتم: (٘ٔ)
 . 12ٕٔ/2(:ص15ٓٔٔأخرجه ابن ابً حاتم)(ٙٔ)
وؼٌر ، 5ٕٗ/5البحر المحٌط فً التفسٌر:، ٙٙٔ/ٖفً الكشؾ والبٌان: المطلب بن هاشم انظر: البٌت لعبد (2ٔ)

 ،  5ٕٗ/5، وتفسٌر المرطبً:2ٓ/ٖالنكت والعٌون:منسوب فً 
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فً سبب فصبر، وتلن بلٌة لم تنلن، وإن ٌعموب أخذت منه حبٌبه حتى ابٌضت عٌناه من الحزن 
 .(ٔ)"فصبر وتلن بلٌة لم تنلن

ل حزنه على ٌوسؾ ذهبت نضر بن عربً لال: بلؽنً أن ٌعموب علٌه السبلم لما طا 
عٌناه من الحزن وهو كظٌم جعل العواد ٌدخلون علٌه فٌمولون: السبلم علٌن ٌا نبً هللا، كٌؾ 
تجدن؟ فٌمول شٌخ كبٌر، لد ذهب بصري فؤوحى هللا عز وجل إلٌه ٌا ٌعموب شكوتنً إلى 

ا بثً وحزنً أي رب هذا ذنب عملته، ال أعود إلٌه، فلم ٌزل بعد ٌمول: نما أشكو عوادن؟ لال:
 .(ٕ)"إلى هللا وأعلم من هللا ما ال تعلمون

أن جبرٌل دخل على ٌوسؾ فً السجن فعرفه فمال له: أٌها  :"عن لٌث بن أبً سلٌم 
الملن الكرٌم على ربه هل لن علم بٌعموب؟ لال: نعم لال: ما فعل؟ لال: ابٌضت عٌناه من 

لال: هل له على ذلن من أجر؟ لال لال حزن سبعٌن،  الحزن علٌن، لال: فما بلػ من حزنه؟
 .(ٖ)"مابة شهٌد نعم، أجر

رضً هللا عنه صبلة الفجر،  صلى بنا عمر بن الخطاب"عن عبٌد  بن عمٌر؛ لال: 
بكى حتى  ،فافتتح سورة ٌوسؾ فمرأها، حتى إذا بلػ: }وابٌضت عٌناه من الحزن فهو كظٌم{

 .(ٗ)"انمطع، فركع
بكى حتى سمع  ،}إنما أشكو بثً وحزنً إلى هللا{لما انتهى إلى لوله: "وفً رواٌة: 

 .(٘)"نشٌجه من وراء الصفوؾ
 
 الفوابد:
 جواز إظهار التؤسؾ والحزن والشكوى هلل تعالى. -ٔ
العبللة بٌن االنفعاالت النفسٌة واألمراض العضوٌة كالمٌاه البٌضاء والمٌاه الزرلاء، :  -ٕ

ٌَا  ْت  وكظم ؼٌظ شدٌد أََسفَى َعَلى ٌُوسَُؾ {،لال تعالى:} َوتََولَّى َعْنُهْم َولَاَل  } َواْبٌَضَّ
ٌْنَاهُ ِمَن اْلُحْزِن فَُهَو َكِظٌٌم { ]ٌوسؾ :   . [1َٗع

فإنه هنان عبللة بٌن الحزن وبٌن اإلصابة بالمٌاه البٌضاء ، حٌث إن الحزن 
فإن ٌسبب زٌادة هرمون " األدرٌنالٌن " وهذا ٌعتبر مضاًدا " لؤلنسولٌن " وبالتالً 

الحزن الشدٌد ـ أو الفرح الشدٌد ـ ٌسبب زٌادة مستمرة فً هرمون األدرٌنالٌن الذي 
ٌسبب بدوره زٌادة سكر الدم ، وهو أحد مسببات العتامة ، هذا باإلضافة إلى تزامن 

 . الحزن مع البكاء

                                                             
 .1ٕٙٔ/2(:ص11ٕٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔ)
 .5ٕٖ/ ٗ. الذبٌح هو الصحٌح فإن نكاره وفٌه مرسل هذا: كثٌر ابن لال
 .1ٕٙٔ/2(:ص11ٖٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕ)
 .1ٕٙٔ/2(:ص11ٗٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٖ)
 عن لٌلى، أبً ابن عن إسماعٌل، بن النضر طرٌك من( 2ٖٔص" )المرآن فضابل" فً عبٌد أبو أخرجه(ٗ)

 الحفظ سًء أنه إال صدوق، وهو لٌلى أبً بن الرحمن عبد بن دمحم سنده وفً. به عمٌر، بن عبٌد عن عطاء،
 (.ٕٔٔٙ" )التمرٌب" فً كما جدا
 .عمٌر بن عبٌد طرٌك من أخرجه المنذر ابن أن( ٕٙٓ/ ٕ" )الباري فتح" فً حجر ابن وذكر
 .لٌلى أبً ابن به ٌنفرد ولم
 عن ولاص، بن علممة عن ملٌكة، أبً ابن عن جرٌج، ابن طرٌك من السابك الموضع فً عبٌد أبو أخرجه فمد
 .الفجر بدل العتمة صبلة ذكر أنه إال مثله، عمر
 ٌصرح ولم ،(ٕٕٔٗ" )التمرٌب" فً كما ٌدلس كان أنه إال فاضل، فمٌه ثمة جرٌج بن العزٌز عبد بن الملن وعبد
 .بالسماع

 سعد وابن ،(التفسٌر/  1ٖٔٔ" )سننه" فً منصور بن وسعٌد ،(2ٕٔٙ" )المصنؾ" فً الرزاق عبدأخرجها  (٘)
 بن شداد بن هللا عبد طرٌك من جمٌعهم ،(ٖٙٔ٘٘" )المصنؾ" فً شٌبة أبً وابن ،(ٕٙٔ/ ٙ) الطبمات فً سعد
 بثً أشكو إنما لال: }الصفوؾ آخر لفً وإنً عنه، هللا رضً الخطاب بن عمر نشٌج سمعت": لال الهاد؛
 .صحٌح وسنده ."{هللا إلى وحزنً
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 فً اللؽة له معنٌان:« األسؾ»أن  -ٖ
ى عن ٌعموب: }ٌَا أََسفَى َعَلى المعنى األول: األسؾ بمعنى الحزن، مثل لول هللا تعال

ٌْنَاهُ ِمَن اْلُحْزِن{ ]ٌوسؾ:  ْت َع ٌَضَّ  .[1ٌُٗوسَُؾ َواْب
 .(ٔ)الثانً: األسؾ بمعنى الؽضب، فٌمال: أسؾ علٌه باسم، بمعنى: ؼضب علٌه

 المرآن
ِ تَْفتَؤُ تَْذكُُر ٌُوسَُف َحت ى تَُكوَن َحَرًضا أَْو تَكُوَن ِمَن   [4٘({ ]ٌوسف : 4٘اْلَهاِلِكٌَن )}لَالُوا تَاَّلل 

 التفسٌر:
لال بنوه: تاهلل ما تزال تتذكر ٌوسؾ، وٌشتدُّ حزنن علٌه حتى تُْشِرؾ على الهبلن أو تهلن فعبل 

 فخفؾ عن نفسن.
ُ تَْذكُُر ٌُوسَُؾ{ ]ٌوسؾ : لوله تعالى:  ِ تَْفتَؤ لال بنوه: تاهلل ما تزال  ، أي:"[1٘}لَالُوا تَاّلِلَّ

 .(ٕ)"وتتفجع علٌه تتذكر ٌوسؾ
 .(ٖ)"ال تزال تذكر ٌوسؾ لال ابن عباس:" 
 .(ٗ)"فتزال«: تفتإ»أما  لال السدي:" 
 .(٘)" أي : ال تفارق تَذَكُّر ٌوسؾ لال ابن كثٌر:" 
حتى تكون مرٌضاً مشرفاً على  ، أي:"[1٘}َحتَّى تَكُوَن َحَرًضا{ ]ٌوسؾ : لوله تعالى: 
 .(ٙ)"الهبلن
 .(2)"ٌمول: حتى تكون َدنَِؾ الجسم مخبوَل العمل لال الطبري:" 
 .(1)" أي : ضعٌؾ الجسم ، ضعٌؾ الموة لال ابن كثٌر:" 
 ، وجوه:[1٘}َحتَّى تَكُوَن َحَرًضا{ ]ٌوسؾ : لوله تعالى:وفً  

 .(5)أحدها : ٌعنً هرماً ، لاله الحسن

 .(ٕٔ)، والسدي(ٔٔ)، ومجاهد(ٓٔ)والثانً : دنفاً من المرض ، وهو ما دون الموت ، لاله ابن عباس
 .(ٖٔ)والثالث : أنه الفاسد العمل، لاله دمحم بن إسحاق

 .(ٗٔ)"فٌمولون: ال ٌعمل وال ٌنتفع به ،«الحرض»أما  لال أبو الصخر:" 
 .(٘ٔ)"الشًء البالً: «الحرض» ولال الضحان:" 
 .(ٙٔ)"الذي لد ُردَّ إلى أرذل العمر حتى ال ٌعمل«: الحرض» ولال ابن زٌد:" 

 :(2ٔ): فساد الجسم والعمل من مرض أو عشك ، لال العرجً«الحرض»وأصل 
َحتَّى بَِلٌُت وَحتّى َشفَّنً السَّمَمُ               إنًِّ اْمُرٌإ لَّج بً ُحبٌّ فؤَْحَرَضنً 

(ٔ1) 
                                                             

 .2ٕٔ/ٔانظر: شرح العمٌدة الواسطٌة البن عثٌمٌن: (ٔ)
 .5٘/ٕ، وصفوة التفاسٌر:ٕ٘ٗانظر: التفسٌر المٌسر:  (ٕ)
 .12ٕٔ/2(:ص15ٔٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٖ)
 .12ٕٔ/2(:ص15ٖٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٗ)
 .ٖ٘ٓ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (٘)
 .5٘/ٕصفوة التفاسٌر: (ٙ)
 .ٕٕٔ/ٙٔتفسٌر الطبري: (2)
 .ٖ٘ٓ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (1)
 .11ٕٔ/2(:ص15ٙٔٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (5)
 .12ٕٔ/2(:ص15ٗٔٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٓٔ)
 .ٕٕٕ/ٙٔ(:ص5ٙ1ٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٔٔ)
 .11ٕٔ/2(:ص15٘ٔٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٕٔ)
 .11ٕٔ/2(:ص155ٔٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٖٔ)
 .11ٕٔ/2(:ص152ٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٗٔ)
 .11ٕٔ/2(:ص151ٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (٘ٔ)
 .ٕٕٗ/ٙٔ(:ص52ٓٓٔأخرجه الطبري) (ٙٔ)
 (.حرض) واللسان ،2ٖٔ: عبٌدة ألبً المرآن مجاز ،٘: دٌوانه(2ٔ)
 .ٕٕٕ-ٕٕٔ/ٙٔانظر: تفسٌر الطبري: (1ٔ)
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أو تهلن أسًى وحسرة  ، أي:"[1٘}أَْو تَكُوَن ِمَن اْلَهاِلِكٌَن{ ]ٌوسؾ : لوله تعالى: 
 .(ٔ)"وتموت
 .(ٕ)" ٌمولون : وإن استمر بن هذا الحال خشٌنا علٌن الهبلن والتلؾ لال ابن كثٌر:" 

 ،(ٗ)وروي عن مجاهد .(ٖ)"لال: من المٌتٌن {،أو تكون من الهالكٌن} عن ابن عباس:"
 .(5)والسدي ،(1)ولتادة ،(2)والربٌع بن أنس ،(ٙ)والضحان ،(٘)والحسن
 .(ٓٔ)"ٌعنً: مٌتاً من المٌتٌن. لاله الجمٌع لال الماوردي:" 

ً متمكناً بمصر ، وأبوه بحّران من  فإن لٌل : فكٌؾ صبر ٌوسؾ عن أبٌه بعد أن صار ملكا
 أرض الجزٌرة ؟ وهبلّ عّجل استدعاءه ولم ٌتعلل بشًء بعد شًء ؟

 : (ٔٔ)لٌل ٌحتمل أربعة أوجه
ًّ مؤمور .أحدها : أن ٌكون فعل ذلن عن أمر هللا تعالى ،   ابتبلء له لمصلحة علمها فٌه ألنه نب

 الثانً : أنه بلً بالسجن ، فؤحب بعد فراله أن ٌبلو نفسه بالصبر .
 الثالث : أن فً مفاجؤة السرور خطراً وأحب أن ٌروض نفسه بالتدرٌج .
 الرابع : لببل ٌتصور الملن األكبر فالة أهله بتعجٌل استدعابهم حٌن ملن .

 المرآن
ِ َما اَل تَْعلَُموَن )}لَاَل  ِ َوأَْعلَُم ِمَن ّللا   [4ٙ({ ]ٌوسف : 4ٙإِن َما أَْشكُو بَثًِّ َوُحْزِنً إِلَى ّللا 

 التفسٌر:
ً وحزنً إال هلل وحده، فهو كاشؾ الضّرِ والببلء، وأعلم من  لال ٌعموب مجٌبًا لهم: ال أظهر هّمِ

 رحمة هللا وفرجه ما ال تعلمونه.
ِ{ ]ٌوسؾ : لوله تعالى:  ًِّ َوُحْزنًِ إِلَى َّللاَّ لال لهم ٌعموب:  ، أي:"[1ٙ}لَاَل ِإنََّما أَْشكُو بَث

ًّ وحزنً إلٌكم وإنما أشكو ذلن إلى هللا فهو الذي تنفع الشكوى إلٌه  .(ٕٔ)"لسُت أشكو ؼم

 .(ٖٔ)"لست إلٌكم أشكو بثً وحزنً، وإنما أشكو ذلن إلى هللا لال الطبري: اي:" 
ِ { وحده ر:"لال ابن كثٌ   .(ٗٔ)"أي : همً وما أنا فٌه } إِلَى َّللاَّ
 .(٘ٔ)"، همً{بثً}لال ابن عباس:" 
 .(ٙٔ)"لال: حاجتً وحزنً إلى هللا {،إنما أشكو بثً وحزنً إلى هللا"}عن الحسن:  
إنما أشكوا بثً وحزنً إلى هللا وأعلم من }لال ٌعموب َعْن ِعْلٍم باهلل:  لال ابن إسحاق:" 
وأعلم ، }، لما رأى من فظاظتهم وؼلظتهم وسوء لَْفظهم له: لم أشن ذلن إلٌكم{تعلمونهللا ما ال 

 .(2ٔ){"من هللا ما ال تعلمون

                                                             
 .5٘/ٕصفوة التفاسٌر: (ٔ)
 .ٖ٘ٓ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)
 .11ٕٔ/2(:ص5ٓٓٔٔتفسٌر ابن ابً حاتم) (ٖ)
 .ٕٕٗ/ٙٔ(:ص52ٓٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٗ)
 .ٕٕٗ/ٙٔ(:ص52ٓ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (٘)
 .ٕٕ٘-ٕٕٗ/ٙٔ(:ص52ٓٗٔ(، و)52ٖٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٙ)
 . حكاه دون ذكر اإلسناد.11ٕٔ/2انظر: تفسٌر ابن ابً حاتم:  (2)
 .ٕٕٗ/ٙٔ(:ص52ٓٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (1)
 .ٕٕٗ/ٙٔ(:ص52ٓ1ٔانظر: تفسٌر الطبري) (5)
 .2ٓ/ٖالنكت والعٌون: (ٓٔ)
 .2ٔ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٔٔ)
 .5٘/ٕصفوة التفاسٌر: (ٕٔ)
 .ٕٕ٘/ٙٔتفسٌر الطبري: (ٖٔ)
 .ٖٙٓ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٗٔ)
 .ٕٕٙ/ٙٔ(:ص52ٓ5ٔأخرجه الطبري) (٘ٔ)
 .ٕٕٙ/ٙٔ(:ص52ٔٔٔأخرجه الطبري) (ٙٔ)
 .ٕٕٙ/ٙٔ(:ص52ٔٓٔأخرجه الطبري) (2ٔ)
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ِ َما اَل تَْعلَُموَن{ ]ٌوسؾ : لوله تعالى:  أعلم من رحمته وإحسانه  ، أي:"[1ٙ}َوأَْعلَُم ِمَن َّللاَّ
 .(ٔ)"ما ال تعلمون أنتم

 .(ٕ)"أي : أرجو منه كل خٌر لال ابن كثٌر:" 
 .(ٖ)"ٌمول: أعلم أن رإٌا ٌوسؾ صادلة، وأنً سؤسجد له لال ابن عباس:" 
لما أخبروه بدعاء الملن، أحسَّت نفُس ٌعموب ولال: ما ٌكون فً األرض  لال السدي:" 

! فطمع لال: لعله ٌوسؾ ًّ ٌك إال نب  .(ٗ)"ِصّدِ
ذكر لنا أن نبً هللا ٌعموب لم ٌنزل به ببلٌء لط إال أتى ُحْسَن ظنّه باهلل من  لال لتادة:" 
 .(٘)"ورابه
لٌل: ما بلػ وجُد ٌعموب على ابنه؟ لال: وجد سبعٌن ثكلى! . لال: فما كان  لال الحسن:" 

 .(ٙ)"له من األجر؟ لال: أجر مبة شهٌٍد. لال: وما ساء ظنه باهلل ساعةً من لٌل وال نهار
ؾ اإلٌامً لالعن   ثبلثة ال تْذكُْرهّن واجتنب ذكرهُّن: ال تشن َمَرَضن، :"طلحة بن مصّرِ

وال تَشنُّ مصٌبتن، وال تزّنِ نفسن. لال: وأنببت أّن ٌعموب بن إسحاق دخل علٌه جار له، فمال 
له: ٌا ٌعموب ما لً أران لد انهشمت وفنٌَت، ولم تبلػ من السن ما بلػ أبون؟ لال: َهَشمنً 

نانً ما ابتبلنً هللا به من هّم ٌوسؾ وذكره! فؤوحى هللا إلٌه: ٌا ٌعموب أتشكونً إلى خلمً؟ وأف
فمال: ٌا رب خطٌبة أخطؤتُها، فاؼفرها لً! لال: فإنً لد ؼفرت لن. وكان بعد ذلن إذا سبل لال، 

 .(2){"إنما أشكو بثً وحزنً إلى هللا وأعلم من هللا ما ال تعلمون}
بلؽنً أن ٌعموب كبر حتى سمط حاجبَاه على وجنتٌه،  :"بت لالعن حبٌب بن أبً ثا 

فكان ٌرفعهما بِخْرلَة، فمال له رجل: ما بلػ بن ما أرى؟ لال: طول الزمان وكثرة األحزان. 
 .(1)"فؤوحى هللا إلٌه: ٌا ٌعموب تشكونً؟ لال: خطٌبة فاؼفرها

على عٌنٌه، فمال: ما بلػ دخل ٌعموب على فرعون ولد سمط حاجبَاه "ثور بن ٌزٌد: لال  

بن هذا ٌا إبراهٌم؟ فمالوا: إنّه ٌعموب، فمال: ما بلػ بن هذا ٌا ٌعموب؟ لال: طول الزمان وكثرة 
 .(5)"األحزان. فمال هللا: ٌا ٌعموب أتشكونً؟ فمال: ٌا رب خطٌبة أخطؤتها، فاؼفرها لً

بمصر فً صورة رجل، فلما رآه  ُحّدثت أن جبرٌل أتى ٌوسؾ ملسو هيلع هللا ىلص وهو لال مجاهد:" 
ٌوسؾ عَرفه، فمام إلٌه: فمال: أٌها الملن الطٌُب رٌحه، الطاهُر ثٌابه، الكرٌم على ربه، هل لن 
بٌعموب من علم؟ لال: نعم! لال: أٌها الملن الطاهر ثٌابه، الكرٌم على ربه، فكٌؾ هو؟ لال: 

ه، وما الذي أذهب بصره؟ لال: ذهب بصره. لال: أٌها الملن الطاهر ثٌابه، الكرٌم على رب
الحزُن علٌن. لال: أٌها الملن الطٌب رٌحه، الطاهر ثٌابه، الكرٌم على ربه، فما أعطً على 

 .(ٓٔ)"ذلن؟ لال: أجر سبعٌن شهًٌدا
سمعت من ٌحدث أن ٌوسؾ سؤل جبرٌل: ما بلػ من حزن ٌعموب؟ "لال أبو شرٌح:  

 .(ٔٔ)": أجر سبعٌن شهًٌدالال: حزن سبعٌن ثكلى. لال: فما بلػ أجره؟ لال
دخل جبرٌل على ٌوسؾ فً الببر أو فً السجن، فمال  :"عن عبٌد هللا بن أبً جعفر لال 

له ٌوسؾ: ٌا جبرٌل، ما بلػ حزن أبً؟ لال: حزن سبعٌن ثكلى. لال: فما بلػ أجره من هللا؟ لال: 
 .(ٔ)"أجر مبة شهٌدٍ 

                                                             
 .5٘/ٕصفوة التفاسٌر: (ٔ)
 .ٖٙٓ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)
 .2ٕٕ/ٙٔ(:ص52ٔ٘ٔأخرجه الطبري) (ٖ)
 .2ٕٕ/ٙٔ(:ص52ٔٙٔأخرجه الطبري) (ٗ)
 .2ٕٕ/ٙٔ(:ص52ٔ2ٔأخرجه الطبري) (٘)
 .2ٕٕ/ٙٔ(:ص52ٔ1ٔأخرجه الطبري) (ٙ)
 .1ٕٕ-2ٕٕ/ٙٔ(:ص52ٔ5ٔأخرجه الطبري) (2)
 .1ٕٕ/ٙٔ(:ص52ٕٓٔأخرجه الطبري) (1)
 .1ٕٕ/ٙٔ(:ص52ٕٔٔأخرجه الطبري) (5)
 .5ٕٕ/ٙٔ(:ص52ٕٗٔأخرجه الطبري) (ٓٔ)
 .5ٕٕ/ٙٔ(:ص52ٕ٘ٔأخرجه الطبري) (ٔٔ)
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فً السجن. فمال: هل تعرفنً وهب بن منبه ٌمول: أتى جبرٌل ٌوسؾ بالبشرى وهو  
ٌك؟ لال: أرى صورة طاهرة وُروًحا طٌبة ال تشبه أرواح الخاطبٌن. لال: فإنً رسول  ّدِ أٌها الّصِ
رب العالمٌن، وأنا الروح األمٌن. لال: فما الذي أدخلن على ُمْدَخل المذنبٌن، وأنت أطٌب 

ٌا ٌوسؾ أن هللا ٌّطهر البٌوت الطٌبٌن، ورأس الممربٌن، وأمٌن رب العالمٌن؟ لال: ألم تعلم 
وأن هللا لد طهَّر بن السجن وما  بطُْهر النبٌٌن، وأن األرض التً ٌدخلونها هً أطهر األَرِضٌن،

حوله ٌا أطهر الطاهرٌن وابن المطهَّرٌن؟ إنما ٌتطهر بفضل طهرن وطهر آبابن الصالحٌن 
ٌمٌن، وتعدُّنً من الم خلصٌن، ولد أدخلت ُمْدَخل المذنبٌن، المخلَِصٌن! لال: كٌؾ لً باسم الّصّدِ

وسمٌت فً الضالٌن المفسدٌن؟ لال: لم ٌُْفتَتَْن للبُن، ولم تطع سٌدتن فً معصٌة ربن، ولذلن 
ان هللا فً الصدٌمٌن، وعّدن من المخلَصٌن، وألحمن بآبابن الصالحٌن. لال: لن علم بٌعموب  سمَّ

لجمٌل، وابتبله بالحزن علٌن، فهو كظٌم. لال: أٌها الروح األمٌن؟ لال: نعم، وهبه هللا الصبر ا
فما لَْدُر حزنه؟ لال: حزن سبعٌن ثكلى. لال: فماذا له من األجر ٌا جبرٌل؟ لال: لدر مبة 

 .(ٕ)"شهٌدٍ 
أتى جبربٌل ٌوسؾ وهو فً السجن فسلّم علٌه، وجاءه فً صورة رجٍل  لال السدي:" 
ًّ الثٌاب، فمال له ٌوس حسن ؾ: أٌها الَملن الحسن وجهه، الكرٌم على ربه، الوجه طٌّب الرٌح نم

الطٌب رٌحه، حدثنً كٌؾ ٌعموب؟ لال: حزن علٌن حزنًا شدًٌدا. لال: وما بلػ من حزنه؟ لال: 
حزن سبعٌن ُمثِْكلة. لال: فما بلػ من أجره؟ لال: أجر سبعٌن أو مبة شهٌٍد. لال ٌوسؾ: فإلى من 

ترانً ألماه أبًدا؟ لال: نعم. فبكى ٌوسؾ لما لمً أبوه أَوى بعدي؟ لال: إلى أخٌن بنٌامٌن. لال: ف
 .(ٖ)"بعده، ثم لال: ما أبالً ما لمٌت إِن هللاُ أرانٌه

من بثَّ لم "عبد الرحمن بن زٌاد، عن مسلم بن ٌسار ٌرفعه إلى النبً ملسو هيلع هللا ىلص لال:  عن 
 .(ٗ){"إنما أشكو بثً وحزنً إلى هللا}ثم لرأ:  ،ٌصبر

كان منذ خرج ٌوسؾ من عند ٌعموب إلى ٌوم رجع " عن الحسن، لال:" عن هشام، 
ثمانون سنة، لم ٌفارق الحزن للبه، ٌبكً حتى ذهَب بصره. لال الحسن: وهللا ما على األرض 

 .(٘)"ٌومبذ خلٌمةٌ أكرم على هللا من ٌعموب ملسو هيلع هللا ىلص
 الفوابد:
 شدة الحزن تعرض صاحبها للحرض أو الموت. -ٔ
 الشكوى لؽٌر هللا عز وجل.تحرم  -ٕ
 .الركون إلى حصن هللا المتٌن عند الشدابد -ٖ
 أمور ال تنافً الصبر وال بؤس بها، منها ما ٌؤتً:هنان  -ٗ
 الشكوى إلى هللا تعالى؛ فالتضّرع إلٌه، ودعاإه فً أولات الشّدة عبادة عظٌمة، فإن هللا - أ

[، 1ٔ]ٌوسؾ:أخبر عن ٌعموب بموله: }فََصْبٌر َجِمٌٌل َوهللا اْلُمْستَعَاُن َعلَى َما تَِصفُوَن{ 
ولال تعالى: }فََصْبٌر َجِمٌٌل َعَسى هللا أَن ٌَؤْتٌَِنًِ بِِهْم َجِمٌعًا إِنَّهُ هَُو اْلعَِلٌُم اْلَحِكٌُم{ 

نًِ إَِلى هللا َوأَْعلَُم ِمَن هللا َما الَ تَْعلَُموَن{ ولال تعالى: }إِنََّما أَْشكُو بَثًِّ َوُحزْ [، 1ٖ]ٌوسؾ:
وأٌوب علٌه الصبلة والسبلم أخبر هللا عنه بموله تعالى: }َوأٌَُّوَب إِْذ نَاَدى ، [1ٙ]ٌوسؾ:

اِحِمٌَن{  ًَ الضُّرُّ َوأَنَت أَْرَحُم الرَّ ِن ولال هللا تعالى عنه: }إِنَّا ، [1ٖ]األنبٌاء:َربَّهُ أَنًِّ َمسَّ
اٌب{ وَ  ، فإذا أصاب العبَد مصٌبةٌ فؤنزلها باهلل، [ٗٗ]ص:َجْدنَاهُ َصاِبًرا نِْعَم اْلَعْبُد إِنَّهُ أَوَّ

 .(ٙ)وطلب كشفها منه فبل ٌنافً الصبر

                                                                                                                                                                               
 .5ٕٕ/ٙٔ(:ص52ٕٙٔأخرجه الطبري) (ٔ)
 .ٖٕٓ-5ٕٕ/ٙٔ(:ص52ٕ2ٔأخرجه الطبري) (ٕ)
 .ٖٕٔ-ٖٕٓ/ٙٔ(:ص52ٕ5ٔأخرجه الطبري) (ٖ)
 .ٖٕٔ/ٙٔ(:ص52ٖٕٔأخرجه الطبري) (ٗ)
 .ٕٖٕ-ٖٕٔ/ٙٔ(:ص52ٖٖٔأخرجه الطبري) (٘)
 .1ٗ: الهبللً لسلٌم الجمٌل، الصبر: انظر(ٙ)
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؛ لحدٌث -ملسو هيلع هللا ىلص  -الحزن ودمع العٌن؛ فإن ذلن لد حصل ألكمل الخلك نبٌنا دمحم بن عبد هللا  - ب
وكان  - (ٔ)على أبً سٌؾ المٌن -ملسو هيلع هللا ىلص  -لال: دخلنا مع رسول هللا  -رضً هللا عنه  -أنس 
هُ، ثم دخلنا  -ملسو هيلع هللا ىلص  -فؤخذ رسول هللا  -علٌه السبلم  -إلبراهٌم  (ٕ)ظبًرا إبراهٌم فمبَّله وشمَّ
، فمال له تذرفان - ملسو هيلع هللا ىلص - ، فجعلت عٌنا رسول هللا(ٖ)لٌه بعد ذلن وإبراهٌم ٌجود بنفسهع

ٌا ابن عوؾ »فمال:  (ٗ): وأنت ٌا رسول هللا؟-رضً هللا عنه  -عبد الرحمن بن عوؾ 
إن العٌن تدمع، والملب ٌحزن، وال نمول إال ما »فمال:  ،(٘)ثم أتبعها بؤخرى «إنها رحمة

 .(ٙ)"ما ٌرضى ربُّنا، وإنا بفرالن ٌا إبراهٌم لمحزونون
وولع فً حدٌث عبد الرحمن بن عوؾ نفسه: "لال الحافظ ابن حجر رحمه هللا: 

إنما نهٌت عن صوتٌن أحممٌن »فملت ٌا رسول هللا تبكً أََولَْم تَْنهَ عن البكاء؟ وزاد فٌه: 
فاجرٌن: صوت عند نؽمة لهٍو ولعٍب ومزامٌر الشٌطان، وصوت عند مصٌبة: خمش 

إنما هذا رحمة، ومن ال ٌَرحم ال »ل: . لا«شٌطان وجوه، وشك جٌوب، ورنّة
 .(2)"«ٌُرحم

هذا الحدٌث ٌفسر البكاء المباح، والحزن الجابز، "ولال الحافظ ابن حجر رحمه هللا: 
وهو ما كان بدمع العٌن، ورلة الملب من ؼٌر سخط ألمر هللا، وهو أبٌن شًء ولع فً 

الرضاع، وعٌادة الصؽٌر، هذا المعنى، وفٌه مشروعٌة تمبٌل الولد وشّمه، ومشروعٌة 
والحضور عند المحتضر، ورحمة العٌال، وجواز اإلخبار عن الحزن، وإن كان الكتمان 
أولى، وفٌه ولوع الخطاب للؽٌر، وإرادة ؼٌره بذلن، وكل منهما مؤخوذ من مخاطبة 

: أحدهما: ولده مع أنه فً تلن الحالة لم ٌكن ممن ٌفهم الخطاب لوجهٌن -ملسو هيلع هللا ىلص  -النبً 
صؽره، والثانً نزاعه. وإنما أراد بالخطاب ؼٌره من الحاضرٌن إشارة إلى أن ذلن لم 
ٌدخل فً نهٌه السابك، وفٌه جواز االعتراض على من خالؾ فعله ظاهر لوله؛ لٌظهر 

 .(1)"الفرق
 األمور التً تعٌن على الصبر على المصٌبة بفمد األحباب كثٌرة منها ما ٌؤتً:

د حرارة المصٌبة،  األمر األول: معرفة جزاء المصٌبة وثوابها وهذا من أعظم العبلج الذي ٌُبَّرِ
 وتمدمت األدلة على ذلن.

 األمر الثانً: العلم بتكفٌرها للسٌبات وحّطها كما تحّط الشجرة ورلها.
 األمر الثالث: اإلٌمان بالمدر السابك بها، وأنها ممدرة فً أم الكتاب كما تمدم.

معرفة حك هللا فً تلن البلوى، فعلٌه الصبر والرضا، والحمد واالسترجاع  األمر الرابع:
 واالحتساب.

                                                             
 .2ٖٔ/ ٖ حجر، البن الباري فتح. أصلحه إذا: الشًء لان: ٌمال صانع، كل على وٌطلك الحداد،: المٌن(ٔ)
 على عطفت إذا النالة ظؤرت من: الظبر وأصل المرضعة، زوج كان ألنه ذلن علٌه وأطلك مرضعًا،: ظبًرا(ٕ)
. ؼالًبا تربٌته فً ٌشاركها ألنه زوجها؛ على ذلن وأطلك ولدها، ؼٌر ترضع للتً ذلن فمٌل ولدها، ؼٌر

 .2ٖٔ/ ٖ حجر، البن الباري فتح ،- وسلم علٌه هللا صلى - هللا رسول ابن: وإبراهٌم
 .2ٗٔ/ ٖ حجر، البن الباري فتح. ماله اإلنسان ٌدفع كما وٌدفعها ٌخرجها أي: بنفسه ٌجود(ٖ)
 عهده مع منه لذلن تعجب كؤنه كفعلهم، تفعل وأنت المصٌبة على ٌصبرون ال الناس أي: هللا رسول ٌا وأنت(ٗ)
 رلة هً منً شاهدتها التً الحالة أي((:رحمة إنها: ))بموله فؤجابه الجزع، عن وٌنهى الصبر على ٌحث أنه منه
 .2ٗٔ/ ٖ حجر، البن الباري فتح(( الجزع من توهمت ما ال الولد، على الملب
(( رحمة إنها: ))لوله وهً المجملة األولى الكلمة أتبع: ولٌل أخرى، بدمعة الدمعة أتبع: لٌل: بؤخرى أتبعها ثم(٘)

 .2ٗٔ/ ٖحجر، البن الباري ،فتح((تدمع العٌن إن: ))لوله وهً مفصلة أخرى بكلمة(( رحمة
 برلم ،((لمحزونون بن إنا: ))- وسلم علٌه هللا صلى - النبً لول باب الجنابز، كتاب البخاري، علٌه، متفك(ٙ)

 ذلن، وفضل وتواضعه والعٌال الصبٌان - وسلم علٌه هللا صلى - رحمته باب الفضابل، كتاب ومسلم، ،ٖٖٓٔ
 .ٖٕ٘ٔ برلم
 .2ٗٔ/ ٖ حجر، البن الباري فتح(2)
 .2ٗٔ/ ٖ حجر، البن الباري، فتح(1)
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األمر الخامس: أن ٌعلم أن هللا لد ارتضاها له واختارها ولسمها، وأن العبودٌة تمتضً رضاه بما 
رضً له به سٌده ومواله، فإن لم ٌوِؾ لدر الممام حمه فهو لضعفه، فلٌنزل إلى ممام الصبر 

 ، فإن نزل عنه نزل إلى ممام الظلم وتعدي الحك.علٌها
 األمر السادس: العلم بترتّبها علٌه بذنبه، فإن لم ٌكن له ذنب كاألنبٌاء والرسل فلرفع درجاته.

األمر السابع: أن ٌعلم أن هذه المصٌبة دواء نافع ساله إلٌه العلٌم بمصلحته، الرحٌم به، فلٌصبر 
 نفعه باطبلً. فٌذهب وال ٌسخط وال ٌشكو إلى ؼٌر هللا

األمر الثامن: أن ٌعلم أن عالبة هذا الدواء: من الشفاء والعافٌة والصحة وزوال اآلالم ما لم 
ٌْبًا َوُهَو  ٌٌْر لَّكُْم َوَعَسى أَن تُِحبُّواْ َش ٌْبًا َوهَُو َخ تحصل بدونه، لال هللا تعالى: }َوَعَسى أَن تَْكَرهُواْ َش

 .[ٕٙٔ]البمرة:ُم َوأَنتُْم الَ تَْعلَُموَن{َشرٌّ لَّكُْم َوهللا ٌَْعلَ 
ًٌْرا َكِثًٌرا{-عز وجل  -ولال  ٌْبًا َوٌَْجعََل هللا ِفٌِه َخ  .[5ٔ]النساء:: }فَعََسى أَن تَْكَرهُواْ َش

األمر التاسع: أن ٌعلم أن المصٌبة ما جاءت لتهلكه وتمتله، وإنما جاءت لتمتحن صبره وتبتلٌه، 
الستخدامه وجعله من أولٌابه وحزبه أم ال؟ وفضل هللا ٌإتٌه من ٌشاء،  فٌتبٌّن حٌنبٍذ: هل ٌصلح
 وهللا ذو الفضل العظٌم.

األمر العاشر: أن ٌعلم أن هللا ٌربً عبده على السّراء والضّراء، والنعمة والببلء، فٌستخرج منه 
 .(ٔ)عبودٌته فً جمٌع األحوال

حمٌمتها؛ فهً لٌست جنة نعٌم وال دار ممام، األمر الحادي عشر: معرفة طبٌعة الحٌاة الدنٌا على 
 إنما ممّر ابتبلء وتكلٌؾ؛ لذلن فالكٌِّس الفطن ال ٌفجؤ بكوارثها، وهلل َدرُّ المابل:

 إن هلل عباًدا فَُطنا ... طلموا الدنٌا وخافوا الفتنا
ٍ وطنا ًّ  نظروا فٌها فلّما علموا ... أنها لٌست لح

ةً واتخذوا ... صالَح   األعمال فٌها سفناجعلوها لُجَّ

فالحٌاة الدنٌا ال تستمٌم على حال، وال ٌمر لها لرار، فٌوم لن، وٌوم آخر علٌن، لال هللا تعالى: 
َن النَّاِس َوِلٌَْعلَمَ  ٌْ ٌَّاُم نَُداِولَُها بَ ثْلُهُ َوتِْلَن األ واْ هللا الَِّذٌَن آَمنُ  }إِن ٌَْمَسْسكُْم لَْرٌح فَمَْد َمسَّ اْلمَْوَم لَْرٌح ّمِ

 .[ٓٗٔ]آل عمران:َوٌَتَِّخذَ ِمنكُْم شَُهَداَء َوهللا الَ ٌُِحبُّ الظَّاِلِمٌَن{
 ولد أحسن أبو البماء الرندي المابل:

 لكل شًء إذا ما تمَّ نُمصان ... فبل ٌُؽرَّ بطٌب العٌش إنسان
ه زمٌن ساءته أزمان هً األٌام كما شاهدتَها دول ... فمن سرَّ
(ٕ) 

معرفة اإلنسان نفسه؛ فإن هللا هو الذي منح اإلنسان الحٌاة فخلمه من عدم إلى األمر الثانً عشر: 
 -وجود، وأسبػ علٌه نعمه ظاهرة وباطنة، فهو ملن هلل أوالً وآخًرا، وصدق لبٌد بن ربٌعة 

 المابل: -رضً هللا عنه 
 وال بُدَّ ٌوًما أن ترد الودابع وما المال واألهلون إال ودابُع ...

عشر: الٌمٌن بالفرج، فنصر هللا لرٌب من المحسنٌن، وبعد الضٌك سعة، ومع  األمر الثالث
 .[5ٗ]هود:العسر ٌسًرا؛ ألن هللا وعد بهذا، وال ٌخلؾ المٌعاد، ولال سبحانه: }إِنَّ اْلعَالِبَةَ ِلْلُمتَِّمٌَن{

 ولد أحسن المابل:
 ولرب نازلة ٌضٌك بها الفتى ... ذرًعا وعند هللا منها المخرجُ 
 ضالت فلما استحكمت ... حلماتها فُرجت وكنت أظنها ال تفرجُ 

بحسن العوض عما فات؛ فإن هللا ال ٌضٌع أجر من أحسن عمبلً، كما  -عز وجل  -ولد وعد هللا 
ٌَا َحَسنَةً  ْن بَنَُّهْم فًِ الدُّ َوأَلَْجُر اآلِخَرِة  لال هللا تعالى: }َوالَِّذٌَن َهاَجُرواْ فًِ هللا ِمن بَْعِد َما ظُِلُمواْ لَنُبَّوِ

 .[ٕٗ-ٔٗ]النحل:أَْكبَُر لَْو َكانُواْ ٌَْعلَُموَن * الَِّذٌَن َصَبُرواْ َوَعلَى َربِِّهْم ٌَتََوكَّلُوَن{

                                                             
 ،5ٙٔ - 11ٔ/ ٗ المعاد، زاد: وانظر ،5٘ٗ - 1ٗٗص المٌم، البن السعادتٌن وباب الهجرتٌن طرٌكانظر:  (ٔ)

 .1ٙ - 2ٙص المٌم، البن الصابرٌن وعدة
 :هللا رحمه لال هذا نحو نونٌته فً البستً لئلمام ولكن البعض، عند نُمل هكذا(ٕ)
 أزمانُ  ساءته زمنٌ  سره من...  أبًدا دابًما سروًرا تحسبن ال
 .ٕ٘ٙ ص الشمرانً، دمحم بن هللا عبد للشٌخ العلمٌة، للمتون الجامع: انظر
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 وهلل َدرُّ المابل:
 (ٔ)وكل كسٍر فإن هللا ٌجبُره ... وما لكسِر لناِة الدٌن جبراُن 

إال أن ٌستعٌن بربه أن ٌعٌنه، وٌجبر مصٌبته،  األمر الرابع عشر: االستعانة باهلل، فما على العبد
لال تعالى: }اْستَِعٌنُوا بِاهلل َواْصِبُرواْ إِنَّ األَْرَض هلل ٌُوِرثَُها َمن ٌََشاُء ِمْن ِعبَاِدِه َواْلعَالَِبةُ 

 ، ومن كانت معٌة هللا معه فهو حمٌك أن ٌتحمل وٌصبر على األذى.[1ٕٔ]األعراؾ:ِلْلُمتَِّمٌَن{
الصابرٌن وما اللوه من  لخامس عشر: التؤّسً بؤهل الصبر والعزابم، فالتؤمل فً سٌراألمر ا

ألوان االبتبلء والشدابد ٌعٌن على الصبر، وٌطفا نار المصٌبة ببرد التؤسً، لال هللا تعالى لنبٌه 
سُِل َوال -ملسو هيلع هللا ىلص  -  .[5ٕٔ/ٕ]األحماؾ:تَْستَْعِجل لَُّهْم{: }فَاْصِبْر َكَما َصَبَر أُْولُوا اْلعَْزِم ِمَن الرُّ

ٌا أٌها الناس أٌما أحٍد من الناس أو ": -ملسو هيلع هللا ىلص  -األمر السادس عشر: استصؽار المصٌبة، لال النبً 
من المإمنٌن أصٌب بمصٌبة فلٌتعزَّ بمصٌبته بً عن المصٌبة التً تصٌبه بؽٌري؛ فإن أحًدا من 

 .(ٕ)"دَّ علٌه من مصٌبتًأمتً لن ٌصاب بمصٌبة بعدي أش
 وكتب بعض العمبلء إلى أخ له ٌعّزٌه عن ابن له ٌمال له: دمحم، فنظم الحدٌث اآلنؾ شعًرا فمال:

 (ٖ)اصبر لكل مصٌبة وتجلَِّد ... واعلم بؤن المرء ؼٌر مخلِّد 
 وإذا ذكرت محمًدا ومصابَهُ ... فاذكر مصابن بالنبً محّمد

 مصٌبة فً ؼٌر الدٌن أهون وأٌسر عند المإمن، وهلل َدرُّ المابل:األمر السابع عشر: العلم أن ال
  وما لكسر لناة الدٌن جبران وكل كسٍر فإن هللا ٌجبره ...

وذكر أن امرأة من العرب مرت بابنٌن لها ولد لتلوا، فمالت: الحمد هلل رب العالمٌن، ثم 
 (ٗ)هللا فً الناروكل بلوى تصٌب المرء عافٌة ... ما ٌَُصْب ٌوًما ٌلمى  لالت:

األمر الثامن عشر: العلم بؤن الدنٌا فانٌة وزابلة، وكل ما فٌها ٌتؽٌر وٌزول؛ ألنها إلى اآلخرة 
 طرٌك، وهً مزرعة لآلخرة على التحمٌك، ولد دّل على ذلن الكتاب والسنة:

 أما األدلة من الكتاب، فعلى النحو اآلتً:
ن  لال هللا تعالى: }َولَْوال أَن ٌَكُونَ  - ٔ ْحَمِن ِلبٌُُوتِِهْم سُمُفًا ّمِ ًة َواِحَدةً لََجعَْلنَا ِلَمن ٌَْكفُُر بِالرَّ النَّاُس أُمَّ

ٌَتَِّكُإوَن * َوُزْخُرفًا َوإِن كُ  ٌَْها  َها ٌَْظَهُروَن * َوِلبٌُُوتِِهْم أَْبَوابًا َوسُُرًرا َعلَ ٌْ ٍة َوَمعَاِرَج َعلَ لُّ ذَِلَن فَضَّ
ٌَا ا َمتَاعُ اْلَح ْنٌَا َواآلِخَرةُ ِعنَد َربَِّن ِلْلُمتَِّمٌَن{ لَمَّ  .[ٖ٘-ٖٖ]الزخرؾ:ِة الدُّ

ٌَا َكَماٍء أَنَزْلَناهُ ِمَن السََّماِء فَاْختَلََط بِِه نَبَاُت األَْرِض  - ٕ ْن ٌَاةِ الدُّ ا ولال هللا تعالى: }إِنََّما َمثَُل اْلَح  ِممَّ
ٌَْهآ ٌَؤْكُُل النَّاُس َواألَْنَعاُم َحتََّى إِذَا  ٌََّنْت َوَظنَّ أَْهلَُها أَنَُّهْم لَاِدُروَن َعلَ أََخذَِت األَْرُض ُزْخُرفََها َوازَّ

ُل اآلٌَاِت لِ  ٌْبًل أَْو نََهاًرا فََجعَْلنَاَها َحِصًٌدا َكؤَن لَّْم تَْؽَن بِاألَْمِس َكذَِلَن نَُفّصِ مَْوٍم أَتَاَها أَْمُرنَا لَ
 .[ٕٗ]ٌونس:ٌَتَفَكَُّروَن{

َماِء فَاْختَلََط بِِه َنبَاُت -عز وجل  -لال و - ٖ ٌَا َكَماٍء أَنَزْلَناهُ ِمَن السَّ ْن ثََل اْلَحٌَاةِ الدُّ : }َواْضِرْب لَُهم مَّ
ٌَاُح َوَكاَن هللا ْمتَِدًرا{ األَْرِض فَؤَْصبََح َهِشًٌما تَْذُروهُ الّرِ ٍء مُّ ًْ  .[٘ٗ]الكهؾ:َعلَى كُّلِ َش

ٌٌْر َوأَْبمَى أَفَبل ولال تعالى: }َوَما أُ  - ٗ ْنٌَا َوِزٌنَتَُها َوَما ِعنَد هللا َخ ٍء فََمتَاعُ اْلَحٌَاةِ الدُّ ًْ ن َش وتٌِتُم ّمِ
 .[ٓٙ]المصص:تَْعِملُوَن{ 

                                                             
 حسن بن دمحم الشٌخ من سمعته هكذا: "5ٕٓ/ٕ:«والسُّن ة الكتاب ضوء فً المسلم عمٌدة »جاء فً  كتاب (ٔ)

 البستً دمحم بن علً نونٌة فً البٌت ولكن رجله، انكسرت عندما أصدلابه بعض له كتبه إنه: ٌمول الدرٌعً،
 :هكذا
 وإٌمان إخبلص المرء شٌَّع إن...  ٌؽفرها هللا فإن الذنوب كل
 "جبران الدٌن لناة لكسر وما...  ٌجبره الدٌن فإن كسر وكل
 .ٕٙٙص الشمرانً، دمحم بن هللا عبد للشٌخ العلمٌة، للمتون الجامع: انظر
/ ٔ والدارمً، ،55٘ٔ برلم المصٌبة، على الصبر فً جاء ما باب الجنابز، كتاب فً له، واللفظ ماجه، ابن(ٕ)
 .ٙٓٔٔ برلم الصحٌحة، األحادٌث سلسلة فً األلبانً وصححه ،ٓٗ
 .25ٕ - ٕٓٙص للمإلؾ، الناجح، الداعٌة ممومات: انظر(ٖ)
 .ٔٙص الدٌن، ناصر البن األوالد؛ فمد عند األكبار برد(ٗ)
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ا فًِ األَْرِض َوال فََساًدا  - ٘ َواْلَعالِبَةُ ولال تعالى: }تِْلَن الدَّاُر اآلِخَرةُ نَْجعَلَُها ِللَِّذٌَن ال ٌُِرٌُدوَن عُلُوًّ
 .[1ٖ]المصص:ِلْلُمتَِّمٌَن{
ٌْهِ  - ٙ ٍء َهاِلٌن إِال َوْجَههُ لَهُ اْلُحْكُم َوإِلَ ًْ  ولال تعالى: }ُكلُّ َش

 .[11]المصص:تُْرَجعُوَن{ 
ٌٌْر َوأَبْ  - 2 ْنٌَا َوَما ِعنَد هللا َخ ٍء فََمتَاعُ اْلَحٌَاةِ الدُّ ًْ ن َش مَى ِللَِّذٌَن آَمنُوا ولال هللا تعالى: }فََما أُوِتٌتُم ّمِ

ٌَتََوكَّلُوَن{   .[ٖٙ]الشورى:َوَعلَى َربِِّهْم 
ٌَتَّمُوَن أَفَبلَ  - 1 ٌٌْر لِّلَِّذٌَن  اُر اآلِخَرةُ َخ ْنٌَا إِالَّ لَِعٌب َولَْهٌو َولَلدَّ تَْعِملُوَن{ ولال سبحانه: }َوَما اْلَحٌَاةُ الدُّ

 .[ٕٖ]األنعام:
ًَ اْلَحٌََواُن : }وَ -عز وجل  -ولال هللا  - 5 ْنٌَا إِالَّ لَْهٌو َولَِعٌب َوإِنَّ الدَّاَر اآلِخَرةَ لَِه َما َهِذِه اْلَحٌَاةُ الدُّ

 .[ٗٙ]العنكبوت:لَْو َكانُوا ٌَْعلَُموَن{
ْنٌَا لَِعٌب َولَْهٌو َوِزٌنَةٌ َوتََفاُخرٌ  - ٓٔ ٌَاةُ الدُّ ٌْنَكُْم َوتَكَ  ولال تعالى: }اْعلَُموا أَنََّما اْلَح اثٌُر فًِ األَْمَواِل بَ

ا ثُمَّ ٌَكُوُن ُحَطاًما َوفًِ ا ٌٍْث أَْعَجَب اْلكُفَّاَر نَبَاتُهُ ثُمَّ ٌَِهٌُج فَتََراهُ ُمْصَفرًّ آلِخَرِة َواألَْوالِد َكَمثَِل َؼ
ْنٌَا ِإالّ َمتَاعُ اْلؽُ  ٌَاةُ الدُّ َن هللا َوِرْضَواٌن َوَما اْلَح  .[ٕٓ]الحدٌد:ُروِر{َعذَاٌب َشِدٌٌد َوَمْؽِفَرةٌ ّمِ

ٌَْبمَى َوْجهُ َربَِّن ذُو اْلَجبلِل َواإِلْكَراِم{  - ٔٔ ٌَْها فَاٍن * َو -ٖٙ]الرحمن:ولال تعالى: }كُلُّ َمْن َعلَ
ٖ2]. 
ْنٌَا َمتَاعٌ َوإِنَّ اآلِخَرةَ  - ٕٔ ٌَاةُ الدُّ ولال تعالى حكاٌة عن مإمن آل فرعون: }ٌَا لَْوِم إِنََّما َهِذِه اْلَح
 ًَ  .[5ٖ]ؼافر:َداُر اْلمََراِر{  ِه

النَّاس فً الدنٌا، ورؼَّبهم فً  -ملسو هيلع هللا ىلص  -وأما األدلة من السنة المطهرة، فمد زهَّد النبً 
 :، على النحو اآلتً- ملسو هيلع هللا ىلص -اآلخرة، بفعله ولوله 

ولم ٌشبع من خبز  - ملسو هيلع هللا ىلص -خرج النبً "أما فعله فمنه حدٌث عابشة رضً هللا عنها لالت:  - ٔ

 .(ٔ)"الشعٌر
 .(ٕ)"ما أكل آل دمحم أكلتٌن فً ٌوم إال إحداهما تمر"ولالت:  - ٕ
 -إنا كنا لننظر إلى الهبلل ثبلثة أهلة فً شهرٌن وما أولدت فً أبٌات رسول هللا "ولالت:  - ٖ
 .(ٖ)"سودان: التمر والماءنار، فمال عروة: ما كان ٌمٌتكم؟ لالت: األ -ملسو هيلع هللا ىلص 
ًَّ ثبلٌث وعندي منه شًء ": -ملسو هيلع هللا ىلص  -ولال  - ٗ لو كان لً مثل أُحد ذهًبا ما ٌسرنً أن ال ٌمر عل

ٌْن  .(ٗ)"إال شًء أرُصُدهُ لَد
 أنه اضطجع على حصٌر فؤثَّر فً جنبه، فدخل علٌه عمر بن الخطاب -ملسو هيلع هللا ىلص  -ولد ثبت عنه  - ٘
ٌا رسول هللا لو أخذت فراًشا أوثر من  ولما استٌمظ جعل ٌمسح جنبه فمال:، -رضً هللا عنه  -

ما مثلً ومثل الدنٌا إال كراكٍب سار فً ٌوٍم صابٍؾ فاستظّل  ما لً وللدنٌا،": -ملسو هيلع هللا ىلص  -هذا؟ فمال 
 .(٘)"تحت شجرة ساعة من نهار ثم راح وتركها

. (ٙ)"ما شبع آل دمحم من طعام ثبلثة أٌام حتى لبض": -رضً هللا عنه  -ولال أبو هرٌرة  - ٙ
والممصود أنهم لم ٌشبعوا ثبلثة أٌام متوالٌة، والظاهر أن سبب عدم شبعهم ؼالًبا كان بسبب للة 

 .(ٔ)الشًء عندهم، على أنهم لد ٌجدون ولكن ٌإثرون على أنفسهم
                                                             

 .ٗٔٗ٘ برلم ٌؤكلون، وأصحابه - وسلم علٌه هللا صلى - النبً كان ما باب األطعمة، كتاب البخاري،(ٔ)
 الدنٌا، عن وتخلٌهم وأصحابه، - وسلم علٌه هللا صلى - النبً ٌعٌش كان كٌؾ باب الرلاق، كتاب البخاري،(ٕ)

 .٘٘ٗٙ برلم
 الدنٌا، عن وتخلٌهم وأصحابه، - وسلم علٌه هللا صلى - النبً ٌعٌش كان كٌؾ باب الرلاق، كتاب البخاري،(ٖ)

 .5٘ٗٙ برلم
 ،15ٖٕ برلم الدٌون، أداء باب والتفلٌس، والحجر الدٌون، وأداء االستمراض كتاب البخاري،: علٌه متفك(ٗ)

 .55ٔ برلم الزكاة، ٌإدي ال من عموبة تؽلٌظ باب الزكاة، كتاب ومسلم،
 حدٌث: ))ولال ،22ٖٔ برلم ،ٗٗ باب الزهد، كتاب فً بنحوه، والترمذي بلفظه، ٖٔٓ/ ٔ المسند، فً أحمد(٘)

 الترمذي، صحٌح فً األلبانً وصححه ،5ٓٔٗ برلم الدنٌا، مثل باب الزهد، كتاب ماجه، وابن ،((صحٌح حسن
 .5ٖٗ/ ٕ ماجه، ابن وصحٌح ،1ٕٓ/ ٕ
 .2ٖٗ٘ برلم اآلٌة،{ َرَزْلنَاكُمْ  َما َطٌِّبَاتِ  ِمن كُلُواْ : }تعالى هللا لول باب األطعمة، كتاب البخاري،(ٙ)
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 .(ٕ)"وحشُوهُ لٌؾ من أَدم -ملسو هيلع هللا ىلص  -كان فراش رسول هللا "وعن عابشة رضً هللا عنها لالت:  - 2
 .(ٖ)"اللهم اجعل رزق آل دمحم لوتًا": -ملسو هيلع هللا ىلص  -ومع هذا كان ٌمول  - 1
 .(ٗ)"ولنَّعَهُ هللا بما آتاهلد أفلح من أسلم، وُرِزق كفافًا، ": -ملسو هيلع هللا ىلص  -ولال  - 5

 وأما لوله فً التزهٌد فً الدنٌا والتحذٌر من االؼترار بها، فكثٌر، ومنه:
}أَْلَهاكُُم  وهو ٌمرأ: -ملسو هيلع هللا ىلص  -لال: أتٌت النبً  -رضً هللا عنه  -حدٌث مطرؾ عن أبٌه  - ٓٔ

ٌا ابن آدم إال ما أكلت فؤفنٌت، أو  مالن ٌمول ابن آدم: مالً، مالً، وهل لن من"التََّكاثُُر{ لال: 
 .(٘)"لبست فؤبلٌت، أو تصّدلت فؤمضٌت

ٌمول العبد: مالً مالً، "لال:  -ملسو هيلع هللا ىلص  -أن رسول هللا  -رضً هللا عنه  -وعن أبً هرٌرة  - ٔٔ
فهو  إنما له من ماله ثبلث: ما أكل فؤفنى، أو لبس فؤبلى، أو أعطى فالتنى، ]و[ ما سوى ذلن

 .(ٙ)"ذاهب وتاركه الناس
؟ لالوا: ٌا رسول "أٌكم مال وارثه أحب إلٌه من ماله"مرة ألصحابه:  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ولال النبً  - ٕٔ

 .(2)"فإن ماله ما لّدم، ومال وارثه ما أّخر"هللا ما منا أحٌد إال ماله أحب إلٌه. لال: 
أٌكم "السوق ٌوًما فمرَّ بجدي صؽٌر األذنٌن مٌت، فؤخذه بؤذنه ثم لال:  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ودخل النبً  - ٖٔ

؟ "أتحبون أنه لكم"؟ لالوا: ما نحب أنه لنا بشًء، وما نصنع به؟ لال: "ٌحب أن هذا له بدرهم
لالوا: وهللا لو كان حًٌّا كان عٌبًا فٌه؛ ألنه أسنٌّ 
فوهللا للدنٌا أهون "مٌت؟ فمال:  ، فكٌؾ وهو(1)

 .(5)"على هللا من هذا علٌكم
لو كانت الدنٌا تعدل ": -ملسو هيلع هللا ىلص  -لال: لال رسول هللا  -رضً هللا عنه  -وعن سهل بن سعد  - ٗٔ

 .(ٓٔ)"عند هللا جناح بعوضة ما سمى كافًرا منها شربة ماء
 .-عز وجل  -تستخدم فً طاعة هللا  والدنٌا مذمومة إذا لم

أال إن الدنٌا "ٌمول:  -ملسو هيلع هللا ىلص  -لال: سمعت رسول هللا  -رضً هللا عنه  -فعن أبً هرٌرة  - ٘ٔ

، وهذا ٌإكد أن الدنٌا (ٔٔ)"ملعونةٌ، ملعون ما فٌها إال ذكُر هللا، وما واالهُ، وعالٌم، أو متعلم
؛ -عز وجل  -، مبعدة من رحمة هللا إال ما كان طاعة هلل مذمومة، مبؽوضة من هللا وما فٌها

 فٌها وهو أحب الخلك إلٌه. -ملسو هيلع هللا ىلص  -لم ٌبلِّػ رسوله  -عز وجل  -ولهوانها على هللا 
 .(ٕٔ)فمد مات ودرعه مرهونة عند ٌهودي فً ثبلثٌن صاًعا من شعٌر - ٙٔ

ما ٌحبه هللا من أعمال البر، وأفعال المَُرب، وهذا ٌحتوي على جمٌع  :أي "وما وااله"ولوله: 
العالم والمتعلم: العلماء  "وعالم أو متعلم"الخٌرات، والفاضبلت، ومستحسنات الشرع، ولوله: 

                                                                                                                                                                               
 .5ٗ٘ ،2ٔ٘/ 5 حجر، البن الباري فتح: انظر(ٔ)
 الدنٌا، عن وتخلٌهم وأصحابه - وسلم علٌه هللا صلى - النبً ٌعٌش كان كٌؾ باب الرلاق، كتاب البخاري،(ٕ)

 .ٙ٘ٗٙ برلم
 وتخلٌهم وأصحابه - وسلم علٌه هللا صلى - النبً ٌعٌش كان كٌؾ باب الرلاق، كتاب البخاري،: علٌه متفك(ٖ)
 .٘٘ٓٔ برلم له، واللفظ والمناعة، الكفاؾ باب الزكاة، كتاب ومسلم، ،ٓٙٗٙ برلم الدنٌا، عن
 .ٗ٘ٓٔ برلم والمناعة، الكفاؾ باب الزكاة، كتاب مسلم،(ٗ)
 .5٘1ٕ برلم والرلابك، الزهد كتاب مسلم،(٘)
 .5٘5ٕ برلم والرلابك، الزهد كتاب مسلم،(ٙ)
 .ٕٗٗٙ برلم له، فهو ماله من لدم ما باب الرلاق، كتاب البخاري،(2)
 .ممطوعهما األذنٌن مصطلم: األسن(1)
 .5٘2ٕ برلم والرلابك، الزهد كتاب مسلم،(5)
 الدنٌا هوان فً جاء ما باب الزهد، كتاب والترمذي، ،ٓٔٔٗ برلم الدنٌا، مثل باب الزهد، كتاب ماجه، ابن(ٓٔ)

 عن والرلابك، الزهد فً المبارن وابن ،ٕٖٕٓ برلم ،((صحٌح حدٌث هذا: ))ولال ،- وجل عز - هللا على
 األحادٌث سلسلة فً األلبانً وصححه ،2ٓٗ برلم ،- وسلم علٌه هللا صلى - النبً أصحاب من رجال

 .ٕٖٓٗ برلم والترهٌب، الترؼٌب صحٌح وفً ،5ٖٗ برلم الصحٌحة،
 باب الزهد، كتاب ماجه، وابن ،وحسنه،ٕٕٖٕ برلم حاتم، بن دمحم حدثنا: بابٌ  الزهد، كتاب بلفظه، الترمذي،(ٔٔ)
 .ٕٖٗٗ برلم والترهٌب، الترؼٌب صحٌح فً األلبانً ،وحسنهٕٔٔٗ برلم الدنٌا، مثل
 الرهن باب المسالاة، كتاب ومسلم، ،ٕٕٓٓ برلم أجل، إلى الطعام شراء باب البٌوع، كتاب البخاري،: انظر(ٕٔ)

 .ٖٓٙٔ برلم والسفر، الحضر فً وجوازه
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باهلل، الجامعون بٌن العلم والعمل، فٌخرج منه الجهبلء، والعالم الذي لم ٌعمل بعلمه، ومن ٌعلم 
على التؤوٌل: كؤنه لٌل: الدنٌا  "عالم أو متعلم"ال ٌتعلك بالدٌن. والرفع فً  علم الفضول، وما

،فإذا رأى العالل من ٌنافسه (ٔ)"إال ذكر هللا وما وااله، وعالم أو متعلم"مذمومة ال ٌحمُد مما فٌها 
 .(ٕ)فً الدنٌا فعلٌه أن ٌنصحه وٌحذّره وٌنافسه فً اآلخرة

عندما لدم بمال من البحرٌن فجاءت األنصار  - عنه رضً هللا -وفً لصة أبً عبٌدة  - 2ٔ
ضوا له، فتبسَّم حٌن  -ملسو هيلع هللا ىلص  -وحضروا مع رسول هللا  ا صلى بهم الفجر، تعرَّ صبلة الصبح، فلمَّ

؟ لالوا: أجل ٌا رسول هللا، لال: "أظنكم لد سمعتم أن أبا عبٌدة لد جاء بشًء"رآهم ولال: 
لوا" ٌسركم، فوهللا ال الفمر أخشى علٌكم، ولكن أخشى علٌكم أن تبسط علٌكم ما  فؤبشروا، وأّمِ

، وفً «الدنٌا كما بسطت على من كان لبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها، وتهلككم كما أهلكتهم
 .(ٖ)"وتلهٌكم كما ألهتهم"رواٌة: 
ما أخاؾ  إن أكثر: »-ملسو هيلع هللا ىلص  -عن النبً  -رضً هللا عنه  -وفً حدٌث أبً سعٌد الخدري -1ٔ

، «زهرة الدنٌا»، لٌل: وما بركات األرض؟ لال: «علٌكم ما ٌخرج هللا لكم من بركات األرض
إن هذا المال َخِضَرة حلوة، من أخذه بحمه ووضعه فً حمه فنعم المعونة هو، ومن »ثم لال: 

 .(ٗ)"«أخذه بؽٌر حمه كان كالذي ٌؤكل وال ٌشبع ]وٌكون علٌه شهًٌدا ٌوم المٌامة[
إن المسلم ٌإجر فً كل شًء ٌنفمه إال فً شًء ٌجعله ": -رضً هللا عنه  -ولال َخبَّاٌب  - 5ٔ

 .(٘)"فً هذا التراب
الذي ٌوضع فً البنٌان وهو محمول على ما زاد  :أي"لال الحافظ ابن حجر رحمه هللا: 

 .(ٙ)"على الحاجة
وهذا كله محمول على ما ال "وذكر رحمه هللا آثاًرا كثٌرة فً ذّم البنٌان ثم لال: 
 .(2)"تمسُّ الحاجة إلٌه مما ال بدَّ منه للتوّطن، وما ٌمً البرد والحرّ 

 والمسلم إذا لم ٌجعل الدنٌا أكبر همه وفمه هللا وأعانه.
ٌمول ربكم تبارن ": -ملسو هيلع هللا ىلص  -لال: لال رسول هللا  -رضً هللا عنه  -فعن معمل بن ٌسار  - ٕٓ

غ لعبادتً أمؤل للبن ؼنًى، وأمؤل ٌدٌن رزلًا،وتعالى: ٌ ٌا ابن آدم ال تباعد عنً  ا ابن آدم تفرَّ
 .(1)"فؤمؤل للبن فمراً، وأمؤل ٌدٌن شؽبلً 

إن هللا تعالى ٌمول: ٌا "لال:  -ملسو هيلع هللا ىلص  -عن النبً  -رضً هللا عنه  -وفً حدٌث أبً هرٌرة  - ٕٔ
غ لعبادتً أمؤل  صدرن ؼنًى، وأسّد فمرن، وإن لم تفعل مؤلت ٌدٌن شؽبلً، ولم أسدَّ ابن آدم تفرَّ

 .[ٕٓ]الشورى:. لال ذلن عندما تبل: }َمن َكاَن ٌُِرٌُد َحْرَث اآلِخَرةِ{(5)"فمرن

                                                             
 المصابٌح مشكاة شرح المفاتٌح ومرلاة ،1ٕٖ٘ - 1ٕٖٗ/ ٓٔ المصابٌح، مشكاة على الطٌبً شرح: انظر(ٔ)

 .ٖٔٙ/ ٙ للمباركفوري، األحوذي وتحفة ،ٖٔ/ 5 الماري، علً للمبل
 .2ٓٓٔ/ ٕ للمإلؾ، الدعوة فمه(ٕ)
 ،1ٖ٘ٔ برلم والحرب، الذمة أهل مع والموادعة الجزٌة باب والموادعة، الجزٌة كتاب البخاري،: علٌه متفك(ٖ)

 .5ٕٙٔ برلم والرلابك، الزهد كتاب ومسلم، ،ٕ٘ٗٙ ،٘ٔٓٗ
 كتاب ومسلم، ،2ٕٗٙ برلم فٌها، والتنافس الدنٌا زهرة من ٌحذر ما باب الرلاق، كتاب البخاري،: علٌه متفك(ٗ)

 .مسلم رواٌة من المعموفٌن بٌن وما ،ٕ٘ٓٔ برلم الدنٌا، زهرة من ٌخرج ما تخوؾ باب الزكاة،
 الذكر كتاب ومسلم، ،2ٕٙ٘ برلم الموت، المرٌض تمنً باب المرضى، كتاب البخاري،: علٌه متفك(٘)

 .1ٕٔٙ برلم به، نزل لضر الموت تمنً كراهة باب والدعاء،
 .5ٕٔ/ ٓٔ البخاري، صحٌح بشرح الباري، فتح(ٙ)
 .5ٕٔ/ ٓٔو ،5ٖ/ ٔٔ حجر، البن البخاري، صحٌح بشرح الباري فتح(2)
 ،((لاال كما وهو: ))الصحٌحة األحادٌث سلسلة فً األلبانً ولال ،ٕٖٙ/ ٗ الذهبً، ووافمه وصححه الحاكم(1)

 .ٖ٘ٙٔ برلم والترهٌب، الترؼٌب صحٌح فً وصححه
 الهم باب الزهد، كتاب ماجه، وابن وحسنه، ،ٕٙٙٗ برلم لتٌبة، حدثنا باب المٌامة، صفة كتاب الترمذي،(5)

 فً األلبانً وصححه ،ٖٗٗ/ ٕ الذهبً، ووافمه وصححه، والحاكم ،1ٖ٘/ ٕ وأحمد، ،1ٓٔٗ برلم بالدنٌا،
 الترمذي، صحٌح وفً ،ٖٙٗ/ ٖ الصحٌحة، األحادٌث سلسلة وفً ،ٖٙٙٔ برلم والترهٌب، الترؼٌب صحٌح
ٕ /٘5ٖ. 



ٖٕ1 
 

 وال شن أن كل عمل صالح ٌُبتؽى به وجه هللا فهو عبادة، بل وحتى األعمال المباحة.
من كانت "ٌمول:  -ملسو هيلع هللا ىلص  -لال: سمعت رسول هللا  -رضً هللا عنه  -وعن زٌد بن ثابت  - ٕٕ

الدنٌا هّمه فّرق هللا علٌه أمره، وجعل فمره بٌن عٌنٌه، ولم ٌؤته من الدنٌا إال ما كُِتَب له، ومن 
 .(ٔ)"ا وهً راؼمةكانت اآلخرة نٌته جمع هللا له أمره، وجعل ؼناه فً للبه، وأتته الدنٌ

من كانت اآلخرة هّمه ": -ملسو هيلع هللا ىلص  -لال: لال رسول هللا  -رضً هللا عنه  -وعن أنس بن مالن  - ٖٕ
راؼمة، ومن كانت الدنٌا هّمه؛ جعل هللا  جعل هللا ؼناه فً للبه، وجمع له شمله، وأتته الدنٌا وهً

ق علٌه شمله، ولم ٌؤته من  .(ٕ)"الدنٌا إال ما لدر له فمره بٌن عٌنٌه، وفرَّ
من أحب دنٌاه "لال:  -ملسو هيلع هللا ىلص  -أن رسول هللا  -رضً هللا عنه  -وعن أبً موسى األشعري  - ٕٗ

 .(ٖ)"أضرَّ بآخرته، ومن أحب آخرته أضر بدنٌاه، فآثروا ما ٌبمى على ما ٌفنى
الوفاة لال: ٌا معشر أنه لَّما حضرته  -رضً هللا عنه  -وعن أبً موسى األشعري  - ٕ٘

حبلوة الدنٌا مرةُ اآلخرة، "ٌمول:  -ملسو هيلع هللا ىلص  -األشعرٌٌن لٌُبّلِػ الشاهد الؽابب، إنً سمعت رسول هللا 
 .(ٗ)"ومرةُ الدنٌا حبلوة اآلخرة

األمر التاسع عشر: العلم بؤن هللا تعالى ٌجمع بٌن المإمن وذرٌته، ووالدٌه وأهله، ومن ٌحب فً 
ٌَّتُُهم بِإٌَِماٍن الجنة،  وهذا االجتماع الذي ال فراق بعده لمول هللا تعالى: }َوالَِّذٌَن آَمنُوا َواتَّبَعَتُْهْم ذُّرِ

ٍء{ ًْ ن َش ْن َعَمِلِهم ّمِ ٌَّتَُهْم َوَما أََلتْنَاهُم ّمِ ، لال اإلمام ابن كثٌر رحمه هللا: [ٕٔ]الطور:أَْلَحْمنَا بِِهْم ذُّرِ
وكرمه، وامتنانه، ولطفه بخلمه، وإحسانه: أن المإمنٌن إذا اتّبعتهم ٌخبر تعالى عن فضله "

ٌبلؽوا عملهم؛ لتمرَّ أعٌن اآلباء باألبناء  ذّرٌتهم فً اإلٌمان ٌُلحمهم بآبابهم فً المنزلة، وإن لم
عندهم فً منازلهم فٌجمع بٌنهم على أحسن الوجوه بؤن ٌرفع النالص العمل بكامل العمل وال 

. وهذا فضله تعالى على األوالد ببركة (٘)"مله ومنزلته، للتساوي بٌنه وبٌن ذلنٌنمص ذلن من ع
 -ببركة عمل اآلباء، وأما فضله على اآلباء ببركة دعاء األوالد فثبت فً حدٌث أبً هرٌرة 

إن هللا لٌرفع الدرجة للعبد الصالح فً الجنة ": -ملسو هيلع هللا ىلص  -، لال: لال رسول هللا -رضً هللا عنه 
 .(ٙ)"مول: ٌا َرّب أنَّى لً هذه؟ فٌمول: باستؽفار ولدن لنفٌ

وهذا من تمام نعٌم أهل الجنة أن أَلحك هللا بهم ذرٌتهم ": -رحمه هللا-السعدي  الشٌخلال 
الذٌن اتّبعوهم بإٌمان: أي الذٌن لحموهم باإلٌمان الصادر من آبابهم فصارت الذرٌة تبًعا لهم 

تبعتهم ذرٌتهم بإٌمانهم الصادر منهم أنفسهم، فهإالء المذكورون باإلٌمان، ومن باب أولى إذا 
ٌلحمهم هللا بمنازل آبابهم فً الجنة، وإن لم ٌبلؽوها، جزاء آلبابهم، وزٌادة فً ثوابهم، ومع ذلن 

 .(1). وهذا هو الفوز العظٌم(2)"ال ٌنمص هللا اآلباء من أعمالهم شٌبًا
ٌّاتنا، وأزواجنا، وجمٌع نسؤل هللا تعالى أن ٌجمعنا فً الفردوس  األعلى مع آبابنا، وذّر

 .، والحمدهلل رب العالمٌنأهلٌنا وأحبابنا فً هللا تعالى؛ إنه على كل شًء لدٌر، وباإلجابة جدٌر
 المرآن

ِ إِن هُ اَل  ٌْؤَسُوا ِمْن َرْوحِ ّللا  ً  اْذَهبُوا فَتََحس سُوا ِمْن ٌُوسَُف َوأَِخٌِه َواَل تَ ِ }ٌَا بَنِ ٌْؤَُس ِمْن َرْوحِ ّللا  ٌَ
 [44({ ]ٌوسف : 44إاِل  اْلمَْوُم اْلَكافُِروَن )

                                                             
 األحادٌث سلسلة فً إسناده األلبانً وصحح ،٘ٓٔٗ برلم بالدنٌا، الهم باب الزهد، كتاب ماجه، ابن(ٔ)

 .ٖٔ٘/ ٘ الجامع، وصحٌح ،5٘ٓ برلم الصحٌحة،
/ ٕ الترمذي، صحٌح فً األلبانً وصححه ،ٕ٘ٙٗ برلم سوٌد، حدثنا: باب المٌامة، صفة كتاب الترمذي،(ٕ)

 .5٘ٓ - 5ٗ5 برلم الصحٌحة األحادٌث سلسلة وفً ،5ٖ٘
 والترهٌب، الترؼٌب فً المنذري اإلمام لال ،5ٖٔ/ ٗ والحاكم، ،2ٓ5 برلم حبان، وابن ،ٕٔٗ/ ٗ أحمد،(ٖ)

 رلم الحدٌث على والترهٌب الترؼٌب صحٌح فً األلبانً ولال((. ثمات ورواته أحمد رواه: ))2ٗٗٗ برلم
 .12ٕٖ برلم الصحٌحة، األحادٌث فً شاهًدا له وذكر ،((لؽٌره صحٌح: ))2ٕٖٗ

 .1ٕٖٗ برلم والترهٌب، الترؼٌب صحٌح فً األلبانً ،وصححهٖٓٔ/ ٗالذهبً، ووافمه وصححه، الحاكم(ٗ)
 .ٖٕٗ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (٘)
 .((صحٌح إسناده: ))تفسٌره فً تعالى هللا رحمه كثٌر ابن اإلمام ،لال5ٕٓ/ ٕالمسند، فً أحمد أخرجه(ٙ)
 .1ٖٕ/ ٗ البؽوي، وتفسٌر ،2ٓٗ - 2ٙٗ/ ٕٕ الطبري، تفسٌر: وانظر، 1ٔ٘تفسٌر السعدي: (2)
 .]بتصرؾ بسٌط[5ٖٕ-5ٖٔ/ٕانظر: عمٌدة المسلم فً ضوء الكتاب والسنة:  (1)
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 التفسٌر:
فاستمصوا أخبار ٌوسؾ وأخٌه، وال تمطعوا رجاءكم « مصر»لال ٌعموب: ٌا أبنابً عودوا إلى 

 من رحمة هللا، إنه ال ٌمطع الرجاء من رحمة هللا إال الجاحدون لمدرته، الكافرون به.
ًَّ اْذَهبُوا فَتََحسَّسُوا ِمْن ٌُوسَُؾ َوأَِخٌِه{ ]ٌوسؾ : عالى:لوله ت  ٌَا َبنِ لال  ، أي:"[12}

 .(ٔ)"فاستمصوا أخبار ٌوسؾ وأخٌه« مصر»ٌعموب: ٌا أبنابً عودوا إلى 
ٌمول تعالى مخبرا عن ٌعموب ، علٌه السبلم ، إنه ندب بنٌه على   لال ابن كثٌر:" 

ٌكون فً الخٌر، « التحسس»و، الذهاب فً األرض، ٌستعلمون أخبار ٌوسؾ وأخٌه بنٌامٌن
 .(ٕ)"ٌستعمل فً الشر :«التجسس»و

 .(ٖ)"، بمصر{ٌا بنً اذهبوا فتحسسوا من ٌوسؾ وأخٌه"}السدي:  عن 
 .(ٗ)"فابحثوا عن ٌوسؾ وأخٌه بنٌامٌن :ٌعنً لال مماتل:" 
ثم إن ٌعموب لال لبنٌه، وهو على حسن ظنه بربه مع الذي هو فٌه من لال ابن إسحاق:"  
فتحسسوا من ٌوسؾ وأخٌه وال تٌؤسوا من } إلى الببلد التً منها جبت{ ٌا بنً اذهبوا}الحزن: 
 .(٘){"الكافرونإنه ال ٌٌؤس من روح هللا إال الموم }أي من فرجه {،روح هللا
إلى الموضع  {ٌا بنً اذهبوا}حٌن طمع ٌعموب فً ٌوسؾ، لال لبنٌه:  لال الطبري:" 

فوا من {فتحسَّسوا من ٌوسؾ}الذي جبتم منه وخلفتم أخوٌكم به ، ٌمول: التمسوا ٌوسؾ وتعرَّ
 .(ٙ)"بنٌامٌن :ٌعنً {،وأخٌه} ..خبره

 :(2)أي: استعملوا وتعّرفوا، ومنه لول عدّي بن زٌد {"فتحسَّسوالال الماوردي: } 
 فإْن َحٌٌَت فبل أحسسن فً بلدي                 وإن مرضت فبل تحِسْسن عُّواِدي

 .(1)وأصله طلب الشًء بالحس"
ِ{ ]ٌوسؾ : لوله تعالى:  ٌْؤَسُوا ِمْن َرْوحِ َّللاَّ وال تمطعوا رجاءكم من  ، أي:"[12}َواَل تَ

 .(5)"رحمة هللا
ح هللا عنا ما نحن فٌه من الحزن على  لال الطبري:"  ٌمول: وال تمنطوا من أن ٌرّوِ

 .(ٓٔ)"ٌوسؾ وأخٌه بفَرجٍ من عنده، فٌرٌنٌهما
ونَّهضهم وبشرهم وأمرهم أال ٌٌؤسوا من روح هللا ، أي : ال ٌمطعوا  لال ابن كثٌر:" 

 .(ٔٔ)" رجاءهم وأملهم من هللا فٌما ٌرومونه وٌمصدونه
ِ{ ]ٌوسؾ : لوله تعالى:وفً   ٌْؤَسُوا ِمْن َرْوحِ َّللاَّ  ، وجهان:[12}َواَل تَ

 .(ٖٔ)، ودمحم بن إسحاق(ٕٔ)أحدهما : من فرج هللا ، لاله ابن زٌد
ج عنكم الؽّم الذي أنتم فٌه لال ابن زٌد:"   .(ٗٔ)"من فرج هللا، ٌفّرِ

، وفً (٘)، والنحاس(ٗ)وابن لتٌبة ،(ٖ)، ومماتل(ٕ)، ولتادة(ٔ)والثانً : من رحمة هللا ، لاله الضحان
 ، وفً تسمٌته بالروح، لوالن:(٘)والنحاس

                                                             
 .ٕٙٗالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٙٓٗ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)
 .ٖٖٕ/ٙٔ(:ص52ٖٗٔأخرجه الطبري) (ٖ)
 .1ٖٗ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٗ)
 .ٖٕٕ/ٙٔ(:ص52ٖ2ٔأخرجه الطبري) (٘)
 .ٕٖٕ/ٙٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .2ٕ/ٖانظر: النكت والعٌون: (2)
 .ٕٖٕ/ٙٔ، وانظر: تفسٌر الطبري:2ٕ/ٖالنكت والعٌون: (1)
 .ٕٙٗالتفسٌر المٌسر: (5)
 .ٕٖٕ/ٙٔتفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .ٙٓٗ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٔٔ)
 .ٖٖٕ/ٙٔ(:ص52ٖ5ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕٔ)
 .5ٕٓٔ/2(:ص5ٕٔٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖٔ)
 .ٖٖٕ/ٙٔ(:ص52ٖ5ٔأخرجه الطبري) (ٗٔ)



ٖٖٓ 
 

 .(ٙ)أحدهما: أنه مؤخوذ من الرٌح التً بالنفع. ذكره الماوردي
 . (2). وهذا لول ابن لتٌبةسماها روحا ألن الروح والراحة ٌكونان بهاالثانً: 

باس لال الماوردي :"وإنما لال ٌعموب ذلن ألنه تنّبه على ٌوسؾ برد البضاعة واحت
أخٌه وإظهار الكرامة ولما حكً أن ٌعموب سؤل ملن الموت هل لبضت روح ٌوسؾ ؟ فمال : 

 .(1)ال"
ِ إِالَّ اْلمَْوُم اْلَكاِفُروَن{ ]ٌوسؾ : لوله تعالى:  ٌْؤَُس ِمْن َرْوحِ َّللاَّ إنه ال  ، أي:"[12}ِإنَّهُ اَل ٌَ

 .(5)"ٌمطع الرجاء من رحمة هللا إال الجاحدون لمدرته، الكافرون به
 .(ٓٔ)"أي: من فرجة هللا إال الموم الكافرون لال ابن إسحاق:" 
إال الموم }ٌمول: ال ٌمنط من فرجه ورحمته وٌمطع رجاءه منه  لال الطبري:" 
 .(ٔٔ)"وٌنه، ٌعنً: الموم الذٌن ٌجحدون لُدرته على ما شاَء تك{الكافرون
 .(ٕٔ)"فإنه ال ٌمطع الرجاء ، وٌمطع اإلٌاس من هللا إال الموم الكافرون لال ابن كثٌر:" 
متى كان للمذنب رجوع إلى هللا فً فعل الخٌر وإن كان ممٌما على  لال الجصاص:" 

وال تٌؤسوا من روح هللا إنه ال } :ولال هللا تعالى، الذنب أنه مرجو الصبلح مؤمون خٌر العالبة
فالعبد وإن عظمت ذنوبه فؽٌر جابز له االنصراؾ عن {، ٌٌؤس من روح هللا إال الموم الكافرون
ممبولة ما بمً فً حال التكلٌؾ فؤما من عظمت ذنوبه  الخٌر ٌابسا من لبول توبته ألن التوبة

وكثرت مظالمه وموبماته فؤعرض عن فعل الخٌر والرجوع إلى هللا تعالى ٌابسا من لبول توبته 
}َكبلَّ َبْل َراَن َعلَى لُلُوبِِهْم َما َكانُوا ٌَْكِسبُوَن{  :نه ٌوشن أن ٌكون ممن لال هللا عز وجلفإ

 .(ٖٔ)" [ٗٔ]المطففٌن : 
 الفوابد:

الٌابس من رحمة هللا لد ظن ظن الجاهلٌة باهلل، ولد ظن فإن  بالكفر، والٌؤس اإلحباط التران 

ٌِْهْم َدابَِرةُ السَّْوِء{ ]الفتح: ِ َظنَّ السَّْوِء َعلَ [ ٙظن السوء باهلل، وهللا جل وعبل ٌمول: )الظَّانٌَِّن بِاّلِلَّ
ًَ اْذَهبُوا فَتََحسَّسُوا ِمْن ٌُوسُ  ٌَا بَنِ ٌْبَسُوا ولال هللا تعالى حاكٌاً عن ٌعموب أنه لال: } َؾ َوأَِخٌِه َوال تَ

ِ إِالَّ اْلمَْوُم الَكافُِروَن{ ]ٌوسؾ: ٌْبَُس ِمْن َرْوحِ َّللاَّ ِ إِنَّهُ ال ٌَ [ ولال حاكٌاً عن إبراهٌم: 12ِمْن َرْوحِ َّللاَّ
ُروَن * لَالُوا بَشَّْرَناَن بِ  ًَ اْلِكبَُر فَبَِم تُبَّشِ اْلَحّكِ فَبل تَكُْن ِمَن اْلمَانِِطٌَن{ }لَاَل أَبَشَّْرتُُمونًِ َعلَى أَْن َمسَّنِ

ضحن ربنا من لنوط عباده ولرب "أن النبً ملسو هيلع هللا ىلص لال:  الحدٌث[ وفً ٘٘ - ٗ٘]الحجر:
 .(ٗٔ)"ؼٌره

                                                                                                                                                                               
 .ٖٖٕ/ٙٔ(:ص52ٖ1ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٔ)
 .5ٕٓٔ/2(:ص5ٔٔٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕ)
 .1ٖٗ/ٕانظر: تفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٖ)
 .ٕٙٙانظر: تاوٌل مشكل المرآن: (ٗ)
 .٘٘ٗ/ٖانظر: معانً المرآن: (٘)
 .2ٕ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٙ)
 .ٕٙٙمشكل المرآن:انظر: تاوٌل  (2)
 .2ٕ/ٖالنكت والعٌون: (1)
 .ٕٙٗالتفسٌر المٌسر: (5)
 . 5ٕٓٔ/2(:ص5ٖٔٔٔأخرجه ابن أبً حاتم)(ٓٔ)
 .ٕٖٕ/ٙٔتفسٌر الطبري: (ٔٔ)
 .ٙٓٗ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٕٔ)
 .ٖ٘٘-ٖٗ٘/ٗأحكام المرآن: (ٖٔ)
( : هذا ٕٙص  ٔ)( لال البوصٌرى 1ٔٔ، رلم ٗٙ/ٔ( ، وابن ماجه )ٕٖٕٙٔ، رلم ٔٔ/ٗأخرجه أحمد )(ٗٔ)

( . وأخرجه ٖٓ، رلم 2ٕ( ، والدارلطنى فى الصفات )ص 5ٙٗ، رلم 2ٕٓ/5ٔإسناد فٌه ممال. والطبرانى )
ومن ؼرٌب  ( .ٗ٘٘، رلم ٕٗٗ/ٔ( ، وابن أبى عاصم فى السنة )5ٕٓٔ، رلم 2ٗٔأٌضا: الطٌالسى )ص 

 .الحدٌث: "ؼٌره": أى تؽٌر األحوال
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: }لَالُوا تعالى ، لالسبحانه وتعالى من المنوط من رحمته والٌؤس من روحه الحذر -ٔ
ٌَْمنَُط ِمْن َرْحَمِة َربِِّه إِالَّ بَشَّْرنَاَن بِاْلَحّكِ فَبل تَكُْن ِمَن  الُّوَن{  اْلمَانِِطٌَن لَاَل َوَمْن  الضَّ

ًَّ اْذَهبُوا فَتََحسَّسُوا ، [ٙ٘، ٘٘]الحجر: ً عن نبٌه ٌعموب علٌه السبلم: }ٌَا بَِن ولال حاكٌا
ٌْؤَُس ِمْن رَ  ِ إِنَّهُ ال ٌَ ٌْؤَُسوا ِمْن َرْوحِ َّللاَّ ِ إِالَّ اْلمَْوُم اْلَكافُِروَن{ ِمْن ٌُوسَُؾ َوأَِخٌِه َوال تَ ْوحِ َّللاَّ

 [12]ٌوسؾ:
إن الٌمٌن والثمة باهلل عزَّ وجلَّ من أعظم ما ٌناله العبد من توحٌد هللا تعالى؛ فصاحب  -ٕ

التوحٌد على ٌمٌٍن من ربه، مصدق بآٌاته، مإمن بوعده ووعٌد كؤنه ٌراها رأي العٌن، 
 ولدره، محتسب األجر والثواب منه.فهو واثك باهلل متوكل علٌه راٍض بمضابه 

وهللا لو ٌبست من الخلك حتى ال ترٌد منهم شٌبًا، ألعطان "لال الفضٌل رحمه هللا: 
 .(ٔ)"موالن كلَّ ما ترٌد

فإن المإمن إذا استبطؤ الفرج، وأٌس منه بعد كثرة دعابه لال ابن رجب:" 
بالمبلبمة، ولال لها: إنما أتٌت من وتضرعُّه، ولم ٌظهر علٌه أثر اإلجابة ٌرجع إلى نفسه 

لبلن، ولو كان فٌن خٌر ألجبت، وهذا اللوم أحبُّ إلى هللا من كثٌر من الطاعات، فإنه ٌوجب 
انكسار العبد لمواله واعترافه له بؤنه أهل لما نزل به من الببلء، وأنَّه لٌس بؤهل إلجابة 

لكرب، فإنِّه تعالى عند المنكسرة الدعاء، فلذلن تسرع إلٌه حٌنبذ إجابة الدعاء وتفرٌج ا
 .(ٕ)"للوبهم من أجله

تعبَّد رجل زمانًا، ثم بدت له إلى هللا حاجةٌ، فصام سبعٌن "لال وهب رحمه هللا: 
سبتًا، ٌؤكل فً كل سبت إحدى عشرة تمرة، ثم سؤل هللا حاجته فلم ٌُعَطها، فرجع إلى نفسه 

فنزل إلٌه عند ذلن ملٌن، فمال: ٌا ابن فمال: منن أتٌت، لو كان فٌن خٌر، أعطٌت حاجتن، 
 .(ٖ)"آدم ساعتن هذه خٌٌر من عبادتن التً مضت، ولد لضى هللا حاجتن

أثراً كبٌراً فً سبلمة الملب واتزانه، وبالتالً سبلمة  ة أسماء هللا وصفاتهإن لمعرف -ٖ
ً فً طمؤنٌنة الملب وتوكله وركون ه إلى واتزان التفكٌر والسلون، كما أن لها أثراً مهما

ً بعدله وحكمته، مطمبناً إلى عفوه ومؽفرته  ً بمدره، واثما ربه، وتسلٌمه لشرعه، راضٌا
 عند زلته وتوبته.

لال ابن المٌم رحمه هللا كاشفاً هذا األثر العظٌم لمعرفة العبد بؤسماء هللا 
جلباب الهٌبة  وصفاته، وكٌؾ أنها تعمل فً إصبلح الملب واطمبنانه واستمراره: "

والعظمة والجبلل فتخضع األعناق وتنكسر النفوس وتخشع األصوات وٌذوب الكبر كما 
ٌذوب الملح فً الماء وتارة ٌتجلى فً صفات الجمال والكمال وهو كمال األسماء 
وجمال الصفات وجمال األفعال الدال على كمال الذات فٌستنفد حبه من للب العبد لوة 

فه من صفات جماله ونعوت كماله فٌصبح فإاد عبده فارؼا إال الحب كلها بحب ما عر
من محبته فإذا أراد منه الؽٌران ٌعلك تلن المحبة به أبى للبه وأحشاإه ذلن كل اإلباء 

 :كما لٌل
 ٌراد من الملب نسٌانكم ... وتؤبى الطباع على النالل

للطؾ فتبمى المحبة له طبعا ال تكلفا وإذا تجلى بصفات الرحمة والبر وا
واإلحسان انبعثت لوة الرجاء من العبد وانبسط أمله ولوي طمعه وسار إلى ربه وحادى 
الرجاء ٌحدو ركاب سٌره وكلما لوي الرجاء جد فً العمل كما أن الباذر كلما لوي 
طمعه فً المؽل ؼلك أرضه بالبذر وإذا ضعؾ رجاإه لصر فً البذر وإذا تجلى 

سخط والعموبة انممعت النفس األمارة وبطلت أو والؽضب وال بصفات العدل واالنتمام
ضعفت لواها من الشهوة والؽضب واللهو واللعب والحرص على المحرمات وانمبضت 
                                                             

 .5ٗٗ/ٕ:الحنبلً رجب بن أحمد بن الرحم عبد الفرج أبو والحكم، العلوم جامع(ٔ)
، وانظر:  ثمة  5ٗٗ/ٕ ص الحنبلً، رجب بن أحمد بن الرحم عبد الفرج أبو والحكم، العلوم جامع انظر: (ٕ)

 .ٗٗالمسلم باهلل تعالى فً ضوء الكتاب والسنة:
 ، ولال :خرجه ابن ابً دنٌا".5ٗٗ/ٕ:الحنبلً رجب بن أحمد بن الرحم عبد الفرج أبو والحكم، العلوم جامع(ٖ)
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أعنة رعوناتها فؤحضرت المطٌة حظها من الخوؾ والخشٌة والحذر وإذا تجلى بصفات 
ثت منها األمر والنهً والعهد والوصٌة وإرسال الرسل وإنزال الكتب شرع الشرابع انبع

لوة االمتثال والتنفٌذ ألوامره والتبلٌػ لها والتواصً بها وذكرها وتذكرها والتصدٌك 
بالخبر واالمتثال للطلب واالجتناب للنهً وإذا تجلى بصفة السمع والبصر والعلم انبعث 
من العبد لوة الحٌاء فٌستحً ربه أن ٌراه على ما ٌكره أو ٌسمع منه ما ٌكره أو ٌخفً 

ما ٌممته علٌه فتبمى حركاته وألواله وخواطره موزونة بمٌزان الشرع ؼٌر  فً سرٌرته
مهملة وال مرسلة تحت حكم الطبٌعة والهوى وإذا تجلى بصفات الكفاٌة والحسب والمٌام 
بمصالح العباد وسوق أرزالهم إلٌهم ودفع المصابب عنهم ونصره ألولٌابه وحماٌته لهم 

د لوة التوكل علٌه والتفوٌض إلٌه والرضا به وما فً ومعٌته الخاصة لهم انبعثت من العب
كل ما ٌجرٌه على عبده وٌمٌمه مما ٌرضى به هو سبحانه والتوكل معنى ٌلتبم من علم 
العبد بكفاٌة هللا وحسن اختٌاره لعبده وثمته به ورضاه بما ٌفعله به وٌختاره له وإذا تجلى 

لت إلٌه من الذل لعظمته بصفات العز والكبرٌاء أعطت نفسه المطمبنة ما وص
واالنكسار لعزته والخضوع لكبرٌابه وخشوع الملب والجوارح له فتعلوه السكٌنة 

 .والولار فً للبه ولسانه وجوارحه وسمته وٌذهب طٌشه ولوته وحدته
وجماع ذلن أنه سبحانه ٌتعرؾ إلى العبد بصفات إلهٌته تارة وبصفات ربوبٌته 

ة المحبة الخاصة والشوق إلى لمابه واألنس والفرح تارة فٌوجب له شهود صفات اإللهٌ
به والسرور بخدمته والمنافسة فً لربه والتودد إلٌه بطاعته واللهج بذكره والفرار من 
الخلك إلٌه وٌصٌر هو وحده همه دون ما سواه وٌوجب له شهود صفات الربوبٌة التوكل 

كسار له وكمال ذلن أن ٌشهد علٌه واالفتمار إلٌه واالستعانة به والذل والخضوع واالن
وحكمته فً  ربوبٌته فً إلهٌته وإلهٌته فً ربوبٌته وحمده فً ملكه وعزه فً عفوه

لضابه ولدره ونعمته فً ببلبه وعطاءه فً منعه وبره ولطفه وإحسانه ورحمته فً 
لٌومٌته وعذله فً انتمامه وجوده وكرمه فً مؽفرته وستره وتجاوزه وٌشهد حكمته 

مره ونهٌه وعزه فً رضاه وؼضبه وحلمه فً إمهاله وكرمه فً إلباله ونعمته فً أ
وأنت إذا تدبرت المرآن وأجرته من التحرٌؾ وأن تمضً علٌه بآراء  وؼناه فً إعراضه

المتكلمٌن وأفكار المتكلفٌن أشهدن ملكا لٌوما فوق سماواته على عرشه ٌدبر أمر عباده 
ى وٌؽضب وٌثٌب وٌعالب وٌعطً ٌؤمر وٌنهً وٌرسل الرسل وٌنزل الكتب وٌرض

وٌمنع وٌعز وٌذل وٌخفض وٌرفع ٌرى من فوق سبع وٌسمع وٌعلم السر والعبلنٌة فعال 
لما ٌرٌد موصوؾ بكل كمال منزه عن كل عٌب ال تتحرن ذرة فما فولها إال بإذنه وال 
تسمط ورلة إال بعلمه وال ٌشفع زهد عنده إال بإذنه لٌس لعباده من دونه ولً وال 

 .(ٔ)"عشفٌ
 المرآن

 َ رُّ َوِجئْنَا بِبَِضاَعٍة ُمْزَجاٍة فَؤ ٌِْه لَالُوا ٌَا أٌََُّها اْلعَِزٌُز َمس نَا َوأَْهلَنَا الضُّ ا َدَخلُوا َعلَ ٌَْل }فَلَم  ْوِف لَنَا اْلَك
لٌَِن ) َ ٌَْجِزي اْلُمتََصّدِ ٌْنَا إِن  ّللا  ْق َعلَ  [44({ ]ٌوسف : 44َوتََصد 

 التفسٌر:
، فلما دخلوا على ٌوسؾ لالوا: ٌا أٌها العزٌز أصابنا وأهلنا المحط « مصر»إلى  فذهبوا

ْق  والجدب، وجبنان بثمن رديء للٌل، فؤعطنا به ما كنت تعطٌنا من لبل بالثمن الجٌد، وتصدَّ
لٌن على  علٌنا بمبض هذه الدراهم الردٌبة الملٌلة وتسامح معنا فٌها، إن هللا تعالى ٌثٌب المتفّضِ

 الحاجة بؤموالهم.أهل 

                                                             
 .2ٔ-5ٙالفوابد:  (ٔ)



ٖٖٖ 
 

{ ]ٌوسؾ : لوله تعالى:  رُّ ٌِْه لَالُوا ٌَا أٌََُّها اْلعَِزٌُز َمسَّنَا َوأَْهلَنَا الضُّ ا َدَخلُوا َعلَ ، [11}فَلَمَّ
فخرجوا راجعٌن إلى مصر فدخلوا على ٌوسؾ فلما دخلوا لالوا ٌا أٌها العزٌز أصابنا  أي:"

 .(ٔ)"وأهلنا الشدة من الجدب والمحط
 .(ٕ)"ٌعنون من الجدب والمحط وللة الطعام ابن كثٌر:"لال  
وجبنا ببضاعة ردٌبة مدفوعة  ، أي:"[11}َوِجبْنَا بِبَِضاَعٍة ُمْزَجاٍة{ ]ٌوسؾ : لوله تعالى: 

 .(ٖ)"ٌدفعها كل تاجر رؼبة عنها واحتمارا
 .(ٗ)"أي : ومعنا ثمن الطعام الذي تمتاره ، وهو ثمن للٌل لال ابن كثٌر:" 
 .(٘)"بدراهم أو ثمن ال ٌجوز فً ثمن الطعام إال لمن ٌتجاوز فٌها الطبري:أي:"لال  

 :(ٙ)الَسْوق بالدفع ، وفٌه لول الشاعر عدي بن الرلاع :«اإلزجاء»وأصل 
 تزجً أَؼّن كؤن إبَرة رولِِه               للٌم أصاب من الدواة مدادها

 :(2)ومنه لول النابؽة
ٌُح ِمْن تِْلمَاِء ِذي أُُرٍل  اِدَها ِصَرَما               َوَهبِّت الّرِ ٌِْل ِمْن َصرَّ  تُْزِجً َمَع اللَّ
 :(1)ومنه لول أعشى بنً ثعلبة
ً َخْلفَها أْطَفالَها                الَواِهُب الِمبةَ الِهَجاَن وَعْبَدَها   عُوذًا تَُزّجِ

 :(5)ولول حاتم
ٌٌْؾ ُمَدفٌَّع  ٌِْن َعلَى ِمْلَحاَن َض  َوأَْرَملَةٌ تُْزِجى َمَع اللٌَِّل أَْرَمبل                ِلبَ

، {ببضاعة مزجاة}أنها تسوله بٌن ٌدٌها على ضعؾ منه عن المشً وعجز ؛ ولذلن لٌل:  :ٌعنً
ز تجوًٌزا على َوضعٍ من آخذٌها ألنها ؼٌر نافمة، وإنما تَُجوَّ
(ٔٓ). 

 بضاعتهم هذه خمسة ألوال:وفً 
، (ٖٔ)، عكرمة(ٕٔ)، ومجاهد(ٔٔ)أحدها : أنها كانت دراهم ، لاله ابن عباس

 .(٘ٔ)،والسدي(ٗٔ)وعطٌة
ذَال، التً ال تجوز إال بنمصان": مجاهد لال  .(ٙٔ)"الدراهم الرُّ
 .(ٔ)"دراهم فُسُول"لال عكرمة: و

                                                             
 .5٘/ٕصفوة التفاسٌر: (ٔ)
 .2ٓٗ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)
 .5٘/ٕصفوة التفاسٌر: (ٖ)
 .2ٓٗ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٗ)
 .ٖٕٗ/ٙٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .عدي أخبار حٌث 1ٖٓ/ 5 األؼانً :انظر(ٙ)
" و. وتسوله الرٌح تسفره رلٌك بارد سحاب ،"الصراد" و. ؼطفان بدٌار جبل ،"أرل ذو" و ،ٕ٘: ٌوانه(2)

 تَؽَشَّى الدَُّخانُ  إذَا...  َحَسبً ما ذُْبٌَانَ  بَنً َسؤَْلتَ  َهبلَّ : البٌت ولبل. السحاب لطع وهً صرمة، جمع" الصرم
 البََرَما األْشَمطَ 
 .والشتاء الجدب زمن فً كرمه فٌها ٌذكر أبٌات من
 كرام وهً األبٌض، اإلبل ،"الهجان" و. أبٌات منها مضت ٌكرب، معد بن لٌس فً لصٌدته من ،ٕ٘: دٌوانه(1)

 .النتاج الحدٌثة النالة وهً عابذ، جمع" العوذ" و. اإلبل
 وظاهر ،( رمل: اللسان) منسوب ؼٌر بري ابن وأنشده دٌوانه، فً لٌس، وٖٕ٘/ٙٔنسبه الطبري إلى حاتم: (5)
 على ولفت وكنت ،"الطابً الحشرج بن سعد بن حارثة بن ملحان" عمه ابن هو ،"ملحان" ألن لحاتم، الشعر أن
 .الٌوم أضعتها ثم الشعر، هذا من أبٌات

 .2ٖ/ٖ، والنكت والعٌون:ٖٕ٘/ٙٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .ٖٕٙ/ٙٔ(:ص52ٗٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٔٔ)
 .ٕٓٗ/ٙٔ(:ص522٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕٔ)
 .ٖٕٙ/ٙٔ(:ص52ٗ1ٔالطبري)انظر: تفسٌر (ٖٔ)
 .1ٖٕ/ٙٔ(:ص52٘5ٔانظر: تفسٌر الطبري)(ٗٔ)
 .ٕٓٗ/ٙٔ(:ص522ٙٔانظر: تفسٌر الطبري)(٘ٔ)
 .ٕٓٗ/ٙٔ(:ص522٘ٔأخرجه الطبري) (ٙٔ)
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 .(ٕ)"دراهم لٌست بطابل ولال عطٌة:"
 .(ٖ)"فٌها َجوازٌ دراهم ": لال السدي 

 .(ٗ)الثانً : متاع األعراب، صوؾ وسمن ، لاله عبدهللا بن الحارث
 .(٘)الثالث : الصنوبر والحبة الخضراء، لاله أبو صالح

 .(ٙ)الرابع : سوٌك الممل . لاله الضحان
 ً  .(2)الخامس : خلك الحْبل والؽرارة والشًء، وهو مروي عن ابن عباس أٌضا

 من التفسٌر:، وجوه «المزجاة»وفً 
 .(ٓٔ) ، وعكرمة(5)، وسعٌد بن جبٌر(1)أحدها : أنها الردٌبة ، لاله ابن عباس

 .(ٔٔ)"الرِدٌّة التً ال تنفك حتى ٌُوَضع منها لال ابن عباس:" 
 .(ٕٔ)"الدراهم الردٌّة التً ال تجوز إال بنمصان وفً رواٌة أخرى عن ابن عباس:" 
ذَال، "مجاهد لال: عن و   .(ٖٔ)"التً ال تجوز إال بنمصانالدراهم الرُّ
 .(ٗٔ)"دراهم فٌها َجوازٌ "عن السدي لال:  

 .(٘ٔ)والثانً : الكاسدة ، لاله الضحان
 .(2ٔ)، وعكرمة(ٙٔ)الثالث :النالصة. لاله سعٌد بن جبٌر

 .(1ٔ)وروي عن سعٌد، بن جبٌر لال:"فسول" 
، وابن (ٖٕ)، وابن زٌد ة(ٕٕ)، وإبراهٌم(ٕٔ)، ولتادة(ٕٓ)، مجاهد(5ٔ)الرابع: الملٌلة ، لاله الحسن

 .(ٕٗ)إسحاق
أي للٌلة، ال تبلػ ما كانوا ٌتباٌعون به، إال أن ٌتجاوز لهم فٌها، ولد لال ابن إسحاق : " 

 .(ٕ٘)"رأوا ما نزل بؤبٌهم، وتتابَع الببلء علٌه فً ولده وبصره، حتى لدموا على ٌوسؾ

                                                                                                                                                                               
 كل من الرذل الردئ وهو( : فسكون بفتح" )فسل" جمع :«فسول». ٖٕٙ/ٙٔ(:ص52ٗ1ٔأخرجه الطبري) (ٔ)

 زٌوؾ: أي ،"فسول دراهم:" ٌمال. شًء
 .1ٖٕ/ٙٔ(:ص52٘5ٔأخرجه الطبري) (ٕ)
 .ٕٓٗ/ٙٔ(:ص522ٙٔأخرجه الطبري) (ٖ)
 . 2ٖٕ/ٙٔ(:ص52ٕ٘ٔ(، و)52٘ٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٗ)
 .2ٖٕ/ٙٔ(:ص52ٖ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (٘)
 .2ٖ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٙ)
 .ٖٕٙ/ٙٔ(:ص52ٖٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (2)
 .ٖٕ٘/ٙٔ(:ص52ٗٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (1)
 .1ٖٕ/ٙٔ(:ص52٘2ٔانظر: تفسٌر الطبري) (5)
 . 2ٖٕ/ٙٔ(:ص52٘ٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٓٔ)
 .ٖٕ٘/ٙٔ(:ص52ٕٗٔأخرجه الطبري) (ٔٔ)
 .ٕٓٗ/ٙٔ(:ص522ٗٔأخرجه الطبري) (ٕٔ)
 .ٕٓٗ/ٙٔ(:ص522٘ٔأخرجه الطبري) (ٖٔ)
 .ٕٓٗ/ٙٔ(:ص522ٙٔأخرجه الطبري) (ٗٔ)
 .5ٖٕ/ٙٔ(:ص522ٕٔ )-(52ٙ5ٔانظر: تفسٌر الطبري) (٘ٔ)
 .5ٖٕ، ٖٕٙ/ٙٔ(:ص522ٖٔ(، و)52ٗ1ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٙٔ)
 .5ٖٕ/ٙٔ(:ص52ٙ2ٔانظر: تفسٌر الطبري) (2ٔ)
 .5ٖٕ/ٙٔ(:ص52ٙ2ٔأخرجه الطبري) (1ٔ)
 .1ٖٕ/ٙٔ(:ص52٘2ٔانظر: تفسٌر الطبري) (5ٔ)
 .1ٖٕ/ٙٔ(:ص52ٙٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕٓ)
 .ٕٓٗ/ٙٔ(:ص5222ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕٔ)
 .2ٖٕ/ٙٔ(:ص52٘ٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕٕ)
 .ٕٓٗ/ٙٔ(:ص5225ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖٕ)
 .ٖٕٗ/ٙٔ(:ص52ٗٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕٗ)
 .ٖٕٗ/ٙٔ(:ص52ٗٓٔأخرجه الطبري) (ٕ٘)
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به منن، إال أن تتجاوز  للٌلة ال تبلػ ما كنا نشتري :أي وفً رواٌة اخرى البن اسحاق:"
 .(ٔ)"لنا فٌها

 :(ٖ)الراعً، ثم استشهد بمول (ٕ)"ٌسٌرة للٌلة :« ُمْزجاةٍ » ولال أبو عبٌدة:"
 ومرسل برسول ؼٌر متّهم                وحاجة ؼٌر مزجاة من الحاج

 ؼٌر ٌسٌرة ٌمكن دفعها وسولها لملة االعتداد بها. :أي
 .(ٗ){"مزجاة}لوله:  :، ٌعنً«َوأَْولِْر ِرَكابَنا»"عبد هللا: وٌسند المول األخٌر: لراءة

التزجٌة: دفع الشًء لٌنساق، كتزجٌة رديء البعٌر، وتزجٌة الرٌح  لال الراؼب:"
 {ربكم الذي ٌزجً لكم الفلن فً البحر}[ ، ولال: ٖٗ :]النور{ٌزجً سحابا}السحاب، لال: 

[ ، ومنه: رجل مزجى، وأزجٌت رديء التمر فزجا، ومنه استعٌر: زجا الخراج ٙٙ :]اإلسراء
 .(٘)"ٌزجو، وخراج زاج

 .(ٙ)ولال الكلبً : "هً كلمة من لؽة العجم، ولال الهٌثمً: من لؽة المبط"
ٌَْل{ ]ٌوسؾ : لوله تعالى:  أتمم لنا الكٌل وال تنمْصه لرداءة  ، أي:"[11}فَؤَْوِؾ لََنا اْلَك
 .(2)"بضاعتنا
لبل بالثمن الجٌّد والدراهم الجابزة الوافٌة التً  وأعطنا بها ما كنت تعطٌنا لال الطبري:" 
 .(1)"ال ترد
ٌَْل{ ]ٌوسؾ : لوله تعالى:وفً    ، وجهان:[11}فَؤَْوِؾ َلنَا اْلَك

 .(5)لول ابن جرٌجأحدهما : الكٌل الذي كان لد كاله ألخٌهم ، وهو 
 .(ٔٔ)، وابن إسحاق(ٓٔ)الثانً : مثل كٌلهم األول ألن بضاعتهم الثانٌة ألل ، لاله السدي

 .(ٕٔ)"كما كنت تعطٌنا بالدراهم الجٌاد لال السدي:" 
 .(ٖٔ)"أعطنا ما كنت تعطٌنا لَْبُل، فإن بضاعتنا مزجاة :أي لال ابن إسحاق:" 

َنا{ لوله تعالى:  ٌْ  .(ٗٔ)"وتسامح معنا فٌها ، أي:"[11]ٌوسؾ : }َوتََصدَّْق َعلَ
ٌَْن سعر الجٌاد والردٌّة، فبل  لال الطبري:"  ٌمول تعالى ذكره: لالوا: وتفضل علٌنا بما بَ

 .(٘ٔ)"تنمصنا من سعر َطعامن لردّيِ بضاعتنا
ٌْنَا{ ]ٌوسؾ : لوله تعالى:وفً    ، ألوال:[11}َوتََصدَّْق َعلَ

، (2ٔ)، والسدي(ٙٔ)بٌن الجٌاد والردٌبة، لاله سعٌد بن جبٌرأحدها: معناه: تفضل علٌنا بما 
 ، وذلن ألن الصدلة تحرم على جمٌع األنبٌاء.(1ٔ)والحسن

                                                             
 . ٕٓٗ/ٙٔ(:ص521ٓٔأخرجه الطبري)(ٔ)
 .2ٖٔ/ٔمجاز المرآن: (ٕ)
 .2ٖٔ/ٔمجاز المرآن ألبً عبٌدة:، وعجز البٌت فً (زجى) اللسان انظر: (ٖ)
 .1ٖٕ/ٙٔ(:ص52٘٘ٔأخرجه الطبري) (ٗ)
 .21ٖالمفردات: (٘)
 .2ٖ/ٖالنكت والعٌون: (ٙ)
 .5٘/ٕصفوة التفاسٌر: (2)
 .ٕٔٗ/ٙٔتفسٌر الطبري: (1)
 .2ٖ/ٖانظر: النكت والعٌون: (5)
 .ٕٔٗ/ٙٔ(:ص521ٕٔأخرجه الطبري) (ٓٔ)
 .ٕٔٗ/ٙٔ(:ص521ٔٔأخرجه الطبري) (ٔٔ)
 .ٕٔٗ/ٙٔ(:ص521ٕٔأخرجه الطبري) (ٕٔ)
 .ٕٔٗ/ٙٔ(:ص521ٔٔأخرجه الطبري) (ٖٔ)
 .ٕٙٗالتفسٌر المٌسر: (ٗٔ)
 .ٕٔٗ/ٙٔتفسٌر الطبري: (٘ٔ)
 . ٕٔٗ/ٙٔ(:ص521ٗٔ، وتفسٌر الطبري) 5ٖٕٔ/2(:ص5ٖٖٔٔانظر: انظر: تفسٌر ابن ابً حاتم)(ٙٔ)
 . 5ٖٕٔ/2(:ص5ٖٖٔٔ، وتفسٌر ابن ابً حاتم)ٕٔٗ/ٙٔ(:ص521ٖٔانظر: تفسٌر الطبري)(2ٔ)
 .5ٖٕٔ/2(:ص5ٖٕٔٔانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (1ٔ)
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سمعت مجاهًدا، وسبل: هل ٌُْكَرهُ أن ٌمول الرجل فً "عن عثمان بن األسود، لال:  
دلة لمن ٌبؽً الثوابَ  ؟ فمال: نعم، إنما الصَّ ًّ  .(ٔ)"دعابه: اللهم تصّدق عل

 . (ٕ)الثانً : تصدق علٌنا بالزٌادة على حمنا، وهذا معنى لول سفٌان بن عٌٌنة
ًّ ملسو هيلع هللا ىلص؟ "عن سفٌان بن عٌٌنة أنه سبل:   هل حرمت الصدلة على أحٍد من األنبٌاء لبل النب

لال الحارث: {، فؤوؾ لنا الكٌل وتصدق علٌنا إن هللا ٌجزي المتصدلٌن}فمال: ألم تسمع لوله: 
لال الماسم: ٌذهب ابن عٌٌنة إلى أنهم لم ٌمولوا ذلن إال والصدلة لهم حبلٌل، وهم أنبٌاء، فإن 

مت على دمحم ملسو هيلع هللا ىلص، وعلٌهم  .(ٖ)"الصدلة إنما ُحّرِ
 .(ٗ)وحده" –ملسو هيلع هللا ىلص  -لال مجاهد : "ولم تحرم الصدلة إال على دمحم 

، وكره للرجل أن ٌمول فً دعابه : اللهم (٘)ٌنا ، لاله ابن جرٌجالثالث: تصدق علٌنا برد أخٌنا إل
ًّ ، ألن الصدلة لمن ٌبتؽً الثواب .  تصّدق َعل

وهذا المول الذي ذكرناه عن ابن جرٌج، وإن كان لوال له وجه، فلٌس  لال الطبري:" 
]العرب[، إنما هً ألن"الصدلة" فً متعارؾ {، وتصدَّق علٌنا}بالمول المختار فً تؤوٌل لوله: 

علٌه، وإن كان كّل معروؾ صدلةً،  إعطاء الرجل ذا حاجٍة بعض أمبلكه ابتؽاَء ثواب هللا
 .(ٙ)"فتوجٌه تؤوٌل كبلم هللا إلى األؼلب من معناه فً كبلم من نزل المرآن بلسانه أولى وأحرى

 :(5)الشاعر ، واستشهد بمول(1)، وابن زٌد(2)الرابع : معناه: تجّوز عنا، لاله ابن شجرة
 تصّدق علٌنا ٌا ابن عفان واحتسب            وأمر علٌنا األشعري لٌالٌا

 .ٌعنون: أبا موسى األشعري
 .(ٓٔ)"ال تنمصنا من السعر من أجل ردّي دراهمنا وروي عن لال سعٌد بن جبٌر:" 
دلَة، ولكنهم لالوا: ولال سعٌد بن جبٌر:"  ًٌّ لطٌّ الصَّ مزجاة جبنا ببضاعة }ما سؤل نب

 .(ٔٔ)"، ال تنمصنا من السعر{فؤوؾ لنا الكٌل وتصدق علٌنا

لٌَِن{ ]ٌوسؾ : لوله تعالى:  َ ٌَْجِزي اْلُمتََصّدِ إن هللا تعالى ٌثٌب  ، أي:"[11}إِنَّ َّللاَّ
لٌن على أهل الحاجة بؤموالهم  .(ٕٔ)"المتفّضِ

 .(ٖٔ)"ٌمول: إن هللا ٌثٌب المتفضلٌن على أهل الحاجة بؤموالهم لال الطبري:" 
لٌِنَ حكً المرطبً عن النماش: لوله: }  َ ٌَْجِزي اْلُمتََصّدِ فً اآلخرة، ٌمال:  :ٌعنً {"إِنَّ َّللاَّ

هذا من معارٌض الكبلم، ألنه لم ٌكن عندهم أنه على دٌنهم، لذلن لم ٌمولوا: إن هللا ٌجزٌن 
بصدلتن، فمالوا لفظا ٌوهمه أنهم أرادوه، وهم ٌصح لهم إخراجه بالتؤوٌل، لاله النماش وفً 

 .(ٙٔ)"(٘ٔ)«لمندوحة عن الكذب (ٗٔ)إن فً المعارٌض»الحدٌث:" 
                                                             

 .ٖٕٗ/ٙٔ(:ص5211ٔأخرجه الطبري) (ٔ)
 .2ٖ/ٖ، والنكت والعٌون:ٕٕٗ/ٙٔ(:ص521ٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕ)
 .ٕٕٗ/ٙٔ(:ص521ٙٔأخرجه الطبري) (ٖ)
 .ٕٗ٘/5، وتفسٌر المرطبً:2ٖ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٗ)
 .ٕٕٗ/ٙٔ(:ص5212ٔانظر: تفسٌر الطبري) (٘)
 .ٖٕٗ-ٕٕٗ/ٙٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .ٕٗ٘/5، وتفسٌر المرطبً:2ٗ/ٖانظر: النكت والعٌون: (2)
 .2ٗ/ٖانظر: النكت والعٌون: (1)
 .2ٗ/ٖانظر: النكت والعٌون: (5)
 . ٕٔٗ/ٙٔ(:ص521ٗٔأخرجه الطبري) (ٓٔ)
 .ٕٕٗ-ٕٔٗ/ٙٔ(:ص521٘ٔأخرجه الطبري) (ٔٔ)
 .ٕٙٗسٌر المٌسر:التف (ٕٔ)
 .ٕٔٗ/ٙٔتفسٌر الطبري: (ٖٔ)
 .المول من التصرٌح خبلؾ وهو التعرٌض من معراض، جمع: المعارٌض(ٗٔ)
( ، ٕٖٕٙٓ، رلم 55ٔ/ٓٔداود بن الزبرلان أبو عمر( ، والبٌهمى ) ٖٗٙترجمة  5ٙ/ٖأخرجه ابن عدى )(٘ٔ)

 ( .ٔٔٓٔ، رلم 5ٔٔ/ٕ)ورواه مولوفا ولال: هذا هو الصحٌح مولوؾ. وأخرجه أٌضا: المضاعى 
 .وللحدٌث أطراؾ أخرى منها: "فى المعارٌض مندوحة"

 .ٕٗ٘/5تفسٌر المرطبً: (ٙٔ)



ٖٖ2 
 

 -لال: أي  ولؾ أعرابً على عبد الملن بن مروان، فسلم؛ ثم"مه هللا: لال الشافعً رح 
المواشً؛ وأما الثانٌة: فانضت  ؛ إنه مرت بنا سنون ثبلث، فؤما إحداها: فؤكلت-رحمن هللا 

اللحم؛ وأما الثالثة: فخلصت إلى العظم، فإن ٌن عندن مال هللا؛ فؤعطه عباد هللا، وإن ٌن لن: 
 فؤعطاه عشرة آالؾ درهم، ولال: لو كان الناس، اآلٌة {ٌجزي المتصدلٌن إن هللا} فتصدق علٌنا

 .(ٔ)"ٌحسنون أن ٌسؤلوا هكذا، ما حرمنا أحدا
 الفوابد:
جواز الشكوى إذا كان المراد بها الكشؾ عن الحال لئلصبلح أو العبلج كؤن ٌمول  -ٔ

بطنً أو المحتاج إنً جابع أو عار مثبل وكؤن ٌمول المرٌض للطٌب أشكو ألما فً 
 .رأسً مثبل

 فضل الصدلة وثواب المتصدلٌن. -ٕ
 المرآن

 [43({ ]ٌوسف : 43}لَاَل َهْل َعِلْمتُْم َما فَعَْلتُْم بٌُِوسَُف َوأَِخٌِه إِْذ أَْنتُْم َجاِهلُوَن )
 التفسٌر:

فهم بنفسه ولال: هل تذكرون الذي فعلتموه بٌوسؾ وأخٌه من  فلما سمع ممالتهم رقَّ لهم، وعرَّ
 فً حال َجْهلكم بعالبة ما تفعلون؟األذى 
({ ]ٌوسؾ : 15}لَاَل َهْل َعِلْمتُْم َما فَعَْلتُْم ِبٌُوسَُؾ َوأَِخٌِه إِْذ أَْنتُْم َجاِهلُوَن )لوله تعالى: 
هل علمتم ما فعلتموه بٌوسؾ وأخٌه من أذى وعدوان علٌهما، ولت أن كنتم تجهلون  ، أي:"[15

 .(ٕ)"سوء عالبة هذا األذى والعدوان
ولما بلػ بهم األمر إلى هذا الحد من االسترحام والضٌك واالنكسار  لال الصابونً:" 

 .(ٖ)"أدركته الرأفة فباح لهم بما كان ٌكتمه من أمره

ٌمول تعالى مخبرا عن ٌوسؾ ، علٌه السبلم : أنه لما ذكر له إخوته ما  لال ابن كثٌر:" 
دب ، وتذكر أباه وما هو فٌه من الحزن لفمد أصابهم من الجهد والضٌك وللة الطعام وعموم الج

ولدٌه ، مع ما هو فٌه من الملن والتصرؾ والسعة ، فعند ذلن أخذته رلة ورأفة ورحمة وشفمة 
إنه رفع التاج عن جبهته ، وكان فٌها  :على أبٌه وإخوته ، وبدره البكاء ، فتعرؾ إلٌهم ، ٌمال 

شامة ، ولال : } َهْل َعِلْمتُْم َما فَعَْلتُْم بٌُِوسَُؾ َوأَِخٌِه إِْذ أَْنتُْم َجاِهلُوَن { ؟ ٌعنً : كٌؾ فرلوا بٌنه 
وبٌنه } إِْذ أَْنتُْم َجاِهلُوَن { أي : إنما حملكم على هذا الجهل بممدار هذا الذي ارتكبتموه ، كما لال 

عض السلؾ : كل من عصى هللا فهو جاهل ، ولرأ : } ثُمَّ إِنَّ َربََّن ِللَِّذٌَن َعِملُوا السُّوَء بَِجَهالٍَة { ب
أن  -وهللا أعلم  -والظاهر ، [5ٔٔإلى لوله : } إِنَّ َربََّن ِمْن بَْعِدَها لَؽَفُوٌر َرِحٌٌم { ]النحل : 

بإذن هللا له فً ذلن ، كما أنه إنما أخفى منهم  ٌوسؾ ، علٌه السبلم ، إنما تعرؾ إلٌهم بنفسه ،
بؤمر هللا تعالى له فً ذلن ، وهللا أعلم ، ولكن لما ضاق الحال واشتد  ،نفسه فً المرتٌن األولٌٌن

ج هللا تعالى من ذلن الضٌك ، كما لال تعالى : } فَإِنَّ َمَع اْلعُْسِر ٌُْسًرا إِنَّ َمَع اْلعُْسِر  األمر ، فَرَّ
 .(ٗ)"[ ٙ،  ٘{ ]الشرح :  ٌُْسًرا
 المرآن

ٌْنَا إِن هُ َمْن ٌَت ِك َوٌَصْ  ُ َعلَ َ }لَالُوا أَإِن َن َْلَْنَت ٌُوسُُف لَاَل أَنَا ٌُوسُُف َوَهذَا أَِخً لَْد َمن  ّللا  بِْر فَِإن  ّللا 
 [3ٓ({ ]ٌوسف : 3ٓاَل ٌُِضٌُع أَْجَر اْلُمْحِسنٌَِن )

 التفسٌر:
نت ٌوسؾ؟ لال: نعم أنا ٌوسؾ، وهذا شمٌمً، لد تفضَّل هللا علٌنا، فجمع بٌننا بعد لالوا: أإنَّن أل

الفرلة، إنه من ٌتك هللا، وٌصبر على المحن، فإن هللا ال ٌذهب ثواب إحسانه، وإنما ٌجزٌه أحسن 
 الجزاء.

                                                             
 .51ٖ/ٕتفسٌر اإلمام الشافعً: (ٔ)
 .ٕٔٗ/2التفسٌر الوسٌط للطنطاوي: (ٕ)
 .5٘/ٕصفوة التفاسٌر: (ٖ)
 .1ٓٗ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٗ)
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لالوا: أإنَّن ألنت  ، أي:"[5ٓ}لَالُوا أَإِنََّن أَلَْنَت ٌُوسُُؾ{ ]ٌوسؾ : لوله تعالى: 
 .(ٔ)"ٌوسؾ؟
ًّ بن كعب :   ٌِْصن : «أو أنت  ٌُوسُؾُ »لرأ أب  .(ٕ)«إنَّن ألنَت ٌُوسُؾُ »، ولرأ ابن ُمَح

والمراءة المشهورة هً األولى ؛ ألن االستفهام ٌدل على االستعظام ، أي لال ابن كثٌر:"
بوا من ذلن أنهم ٌترددون إلٌه من سنتٌن وأكثر ،  وهم ال ٌعرفونه ، وهو مع هذا : إنهم تَعجَّ

 .(ٖ)..{"ٌعرفهم وٌكتم نفسه ، فلهذا لالوا على سبٌل االستفهام : } أَبِنََّن ألْنَت ٌُوسُؾُ 
لال: نعم أنا ٌوسؾ، وهذا  ، أي:"[5ٓ}لَاَل أََنا ٌُوسُُؾ َوَهذَا أَِخً{ ]ٌوسؾ : لوله تعالى: 
 .(ٗ)"شمٌمً
ُ لوله تعالى:  ٌْنَا{ ]ٌوسؾ : }لَْد َمنَّ َّللاَّ لد تفضَّل هللا علٌنا، فجمع بٌننا بعد  ، أي:"[5َٓعلَ
 .(٘)"الفرلة
 .(ٙ)"أي : بجمعه بٌننا بعد التفرلة وبعد المدة لال ابن كثٌر:" 
َ اَل ٌُِضٌُع أَْجَر اْلُمْحِسنٌَِن{ ]ٌوسؾ : لوله تعالى:  ٌَْصِبْر فَإِنَّ َّللاَّ ٌَتَِّك َو  ، أي:"[5ٓ}إِنَّهُ َمْن 

إنه من ٌتك هللا، وٌصبر على المحن، فإن هللا ال ٌذهب ثواب إحسانه، وإنما ٌجزٌه أحسن 
 .(2)"الجزاء
 المرآن

ٌْنَا َوإِْن كُن ا لََخاِطئٌَِن ) ُ َعلَ ِ لَمَْد آثََرَن ّللا   [3ٔ({ ]ٌوسف : 3ٔ}لَالُوا تَاَّلل 
 التفسٌر:

ن  بالعلم والحلم والفضل، وإن كنا لخاطبٌن بما فعلناه عمًدا لالوا: تاهلل لمد فَضَّلن هللا علٌنا وأعزَّ
 بن وبؤخٌن.
ٌْنَا{ ]ٌوسؾ : لوله تعالى:  ُ َعلَ ِ لَمَْد آثََرَن َّللاَّ لن  ، أي:"[5ٔ}لَالُوا تَاّلِلَّ لالوا: تاهلل لمد فَضَّ

ن بالعلم والحلم والفضل  .(1)"هللا علٌنا وأعزَّ
ٌمول جل ثناإه: لال إخوة ٌوسؾ له: تاهلل لمد فضلن هللا علٌنا، وآثرن  لال الطبري:" 

 .(5)"بالعلم والحلم والفضل
وهللا لمد فضَّلن هللا علٌنا بالتموى  :أي ،اعتراٌؾ بالخطٌبة وإلرار بالذنب لال الصابونً:" 

 .(ٓٔ)"والصبر، والعلم والحلم
ٌمولون معترفٌن له بالفضل واألثرة علٌهم فً الخلك والخلك ، والسعة  لال ابن كثٌر:" 

 .(ٔٔ)"-على لول من لم ٌجعلهم أنبٌاء  -والملن ، والتصرؾ والنبوة أٌضا 
 .(ٕٔ)"أي: فضلن هللا علٌنا{، آثرن هللا علٌنا"}عن ابن إسحاق:  
عرفهم نفسه، لموا رجبل وذلن بعد ما {، لالوا تاهلل لمد آثرن هللا علٌنا"}عن لتادة لوله:  
 .(ٖٔ)"حلٌما

                                                             
 .5٘/ٕالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٖٔ٘انظر: السبعة فً المراءات: (ٕ)
 .1ٓٗ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
 .5٘/ٕالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .5٘/ٕالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .1ٓٗ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٙ)
 .5٘/ٕالتفسٌر المٌسر: (2)
 .5٘/ٕالتفسٌر المٌسر: (1)
 .ٕ٘ٗ/ٙٔتفسٌر الطبري: (5)
 .5٘/ٕصفوة التفاسٌر: (ٓٔ)
 .1ٓٗ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٔٔ)
 .5ٕٗٔ/2(:ص5ٗٗٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕٔ)
 .5ٕٗٔ/2(:ص5ٖٗٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٖٔ)
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وإن كنا لخاطبٌن بما فعلناه عمًدا  ، أي:"[5ٔ}َوإِْن كُنَّا لََخاِطبٌَِن{ ]ٌوسؾ : لوله تعالى: 
 .(ٔ)"بن

ٌمول: وما كنا فً فعلنا الذي فعلنا بن، فً تفرٌمنا بٌنن وبٌن أبٌن وأخٌن  لال الطبري:" 
 .(ٕ)"ٌعنون: مخطبٌن ،وؼٌر ذلن من صنٌعنا الذي صنعنا بن، إال خاطبٌن

 .(ٖ)" وألروا له بؤنهم أساءوا إلٌه وأخطبوا فً حمه لال ابن كثٌر:" 
 .(ٗ)"أي: فٌما صنعنا بن{، كنا لخاطبٌن وإن"}عن ابن إسحاق:  
 المرآن

اِحِمٌَن ) ُ لَكُْم َوهَُو أَْرَحُم الر  ٌْكُُم اْلٌَْوَم ٌَْغِفُر ّللا   [3ٕ({ ]ٌوسف : 3ٕ}لَاَل اَل تَثِْرٌَب َعلَ
 التفسٌر:

لال لهم ٌوسؾ: ال تؤنٌب علٌكم الٌوم، ٌؽفر هللا لكم، وهو أرحم الراحمٌن لمن تاب من ذنبه 
 وأناب إلى طاعته.

ٌْكُُم اْلٌَْوَم{ ]ٌوسؾ : }لَاَل الَ لوله تعالى:  لال لهم ٌوسؾ: ال تؤنٌب  ، أي:"[5ٕ تَثِْرٌَب َعلَ
 .(٘)"علٌكم الٌوم
ٌمول: ال تعٌٌر علٌكم وال إفساد لما بٌنً وبٌنكم من الحرمة وحّك األخوة،  لال الطبري:" 

 .(ٙ)"ولكن لكم عندي الصفح والعفو
ٌمول : ال تؤنٌب علٌكم وال َعتْب علٌكم الٌوم ، وال أعٌد ذنبكم فً حمً  لال ابن كثٌر:" 
 .(2)" بعد الٌوم
طلب الحوابج إلى الشباب أسهل منها عند الشٌوخ، ألم تر إلى  لال عطاء الخراسانً:" 

 .(1)"لول ٌوسؾ: ال تثرٌب علٌكم الٌوم. ولال ٌعموب سوؾ أستؽفر لكم ربً
 .(5)"لموا رجبل حلٌما لم ٌبث ولم ٌثرب علٌهم أعمالهم لال لتادة:" 

 .(ٓٔ)"لال: ال أباء {،ال تثرٌب علٌكم الٌوم"}عن مجاهد:  
 .(ٔٔ)"لال سفٌان: ال تعٌٌر علٌكم لال سفٌان:" 
 .(ٕٔ)"ٌمول ال تعٌٌر علٌكم، لم ٌثرب علٌهم بفعلهم المبٌح لال مماتل:" 
 .(ٖٔ)"ال تؤنٌب علٌكم الٌوم عندي فٌما صنعتم :أي لال ابن إسحاق:" 
ب علٌهم أعمالهم {ال تثرٌب علٌكم"}عن لتادة لوله:    .(ٗٔ)"، لم ٌثّرِ
ٌمول: ال أذكر لكم  {،ال تثرٌب علٌكم الٌوم}اعتذروا إلى ٌوسؾ فمال:  لال السدي:" 
 .(٘ٔ)"ذنبكم

 .(ٙٔ)"ٌمول ال أعٌركم بعد الٌوم بهذا أبًدا"ولال الكلبً: 

                                                             
 .5٘/ٕالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٕ٘ٗ/ٙٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .1ٓٗ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
 .5ٕٗٔ/2(:ص5ٗ٘ٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٗ)
 .5٘/ٕالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .2ٕٗ/ٙٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .1ٓٗ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (2)
 .5ٕ٘ٔ/2(:ص5٘ٓٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (1)
 .5ٕ٘ٔ/2(:ص5ٗ2ٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (5)
 .5ٕ٘ٔ/2(:ص5ٗٙٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٓٔ)
 .2ٕٗ/ٙٔ(:ص525ٙٔأخرجه الطبري) (ٔٔ)
 .5ٖٗ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٕٔ)
 .2ٕٗ/ٙٔ(:ص5252ٔأخرجه الطبري) (ٖٔ)
 .2ٕٗ/ٙٔ(:ص525٘ٔأخرجه الطبري) (ٗٔ)
 .2ٕٗ/ٙٔ(:ص5251ٔأخرجه الطبري) (٘ٔ)
 .1ٖٕ/ٕٔ، والتفسٌر البسٌط للواحدي:1ٕٕ/ ٗ" المسٌر زاد"و ،ٖ٘ٔ ص" الممباس تنوٌر"(ٙٔ)
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 .(ٔ)"ثرب فبلن على فبلن، إذا َعدَّد علٌه ذنوبه"وروى ابن األنباري عن أبً العباس:  
 .(ٕ)"ال إفساد علٌكم :أي ولال الزجاج:" 
 :(ٖ)ال عماب علٌكم، ولال الشاعر ولال الماوردي:" 

ِب  ٌِْر ُمثَرَّ  (ٗ)"وترْكتُُهم لِعَماِب ٌوٍم َسْرمدِ              فَعَفَْوُت عنهم َعْفَو َؼ
إن ٌوسؾ لما لدم توبٌخهم، وعدََّد علٌهم لبٌح ما فعلوا، وهو ٌستر عنهم "لال أبو بكر:  

ٌْكُُم اْلٌَْوَم{ أي: لد إنمطع عنكم توبٌخً عند  نفسه، لال لهم عند تبٌن أمره لهم: }اَل تَثِْرٌَب َعلَ
من األٌام ٌجري  اعترافكم بالذنب، فكان ذكر الٌوم داللة على انمطاع التؤنٌب، وعلى أن ما بعده

 :(٘)مجراه، والٌوم لد ٌذكر وٌراد به: الحٌن والزمان، كمول امرئ المٌس
 إثًما ِمَن هللاِ وال واِؼلِ                 فالٌوم أشرْب ؼٌَر ُمْستَْحِمب 

 .(ٙ)"لٌس ٌرٌد ٌوًما بعٌنه
ُ لَكُْم{ ]ٌوسؾ : لوله تعالى:  أن ٌؽفر لكم ما فرط  -تعالى -وأرجو هللا ، أي:"[5ٕ}ٌَْؽِفُر َّللاَّ

 .(2)"منكم من ذنوب
وهذا دعاء من ٌوسؾ إلخوته بؤن ٌؽفر هللا لهم ذنبهم فٌما أتوا إلٌه  لال الطبري:" 

 .(1)"وركبوا منه من الظلم، ٌمول: عفا هللا لكم عن ذنبكم وظلمكم، فستره علٌكم
 .(5)"دعاٌء لهم بالمؽفرة وهذا زٌادة تكرٌم منه لما فرط منهم لال الصابونً:" 
اِحِمٌَن{ ]ٌوسؾ : لوله تعالى:  وهو أرحم الراحمٌن لمن تاب  ، أي:"[5ٕ}َوهَُو أَْرَحُم الرَّ

 .(ٓٔ)"من ذنبه وأناب إلى طاعته
 ٌمول: وهللا أرحم الراحمٌن لمن تاب من ذنبه، وأناب إلى طاعته بالتوبة لال الطبري:" 

 .(ٔٔ)"من معصٌته
 .(ٕٔ)"حٌن اعترفوا بذنبهم {،ٌؽفر هللا وهو أرحم الراحمٌن"}عن ابن إسحاق:  

سمعت ابنا عمران الجونً ٌموالن: أما وهللا ما سمعنا بعفو لط مثل عفو "جعفر: لال  
 .(ٖٔ){"ال تثرٌب علٌكم الٌوم ٌؽفر هللا لكم وهو أرحم الراحمٌن} ٌوسؾ، لال:

                                                             
 .2ٙٗ/ ٔ( ثرب) ،اللؽة تهذٌب (ٔ)
 .1ٕٔ/ٖمعانً المرآن: (ٕ)
 :عجزه برواٌة 5ٕٕ ص" دٌوانه" ملحك فً وهو خازم أبً بن بشر المابل(ٖ)

 سرمد ٌوم بعماب لهم أولى
 ،5ٕٔ/ 2" العٌن" وكتاب ،5ٕٗٗ/ 1( ولى" )اللسان" فً لتبع ونسب ،2٘ٗ/ ٔ( ثرب" )اللسان" فً أوله
 .لتبع هو ولٌل ،ٗٗ( / ثرب" )الببلؼة أساس"و
 .2٘/ٖالنكت والعٌون: (ٗ)
 ،12ٔص" زٌد أبً نوادر" ،1ٓ/ ٕ ،ٓٔٗ ،/2ٔٔ/ ٔ" الحجة" ،ٕٗٓ/ ٗ" سٌبوٌه شواهد" من البٌت(٘)
/ ٔ" الخزانة" ،12ٔ/ ٔ" الهمع" ،1ٗ/ ٔ" المفصل شرح" ،5ٙ/ ٖ ،ٖٓٗ ،2ٖٔ/ ٕ ،2ٗ/ ٔ" الخصابص"

 أشرب، بدل( أسمى) برواٌة ،ٕٕٔ ص" المٌس امرئ دٌوان" وفً ،5ٖٖ/ 1 ،1ٗٗ ،ٙٓٔ/ ٗ ،ٖٙٗ/ ٖ ،ٕ٘ٔ
 عند فٌه والشاهد( أَشربْ ) برواٌة ،ٖٗٔ ص" الدٌوان" فً ولكنه المبرد، أخذ وبهذا فٌه، شاهد فبل وعلٌه

 .الضمة وحذؾ أشرب، فً الحرؾ تسكٌن النحوٌٌن،
 نذره، من تحلل أنه رأى ثؤره أدرن فلما الخمر، ٌشرب ال نذر لد وكان أبٌه، فً ثؤره أدرن أن بعد لاله

 ولم ٌشربون الموم على الداخل: والواؼل الحمٌبة، فً الشًء حمل االستحماب وأصل المتكسب،: والمستحمب
 .ٌدع
 .بنحوه 1ٕٕ/ ٗ" المسٌر زاد ، و1ٖٕ/ٕٔالتفسٌر البسٌط للواحدي: (ٙ)
 .ٖٔٗ/2التفسٌر الوسٌط للطنطاوي: (2)
 .2ٕٗ/ٙٔتفسٌر الطبري: (1)
 .ٓٙ/ٕصفوة التفاسٌر: (5)
 .5٘/ٕالتفسٌر المٌسر: (ٓٔ)
 .2ٕٗ/ٙٔتفسٌر الطبري: (ٔٔ)
 .2ٕٗ/ٙٔ(:ص5255ٔأخرجه الطبري) (ٕٔ)
 .5ٕ٘ٔ/2(:ص5٘ٔٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٖٔ)



ٖٗٔ 
 

أرسل رجل إلى عشرة من أهل البصرة أنا فٌهم والحسن، فسلمنا لال مالن بن دٌنار:" 
علٌه ثم إن الحسن حمد هللا وأثنى علٌه وذكر ما شاء هللا أن ٌذكر، حتى أتى على ذكر ٌوسؾ 
وما ارتكب منه إخوته فعرفهم نفسه، ثم استمبلهم بالعفو عنهم، ال تثرٌب علٌكم الٌوم ٌؽفر هللا 

وأثبته فً كتابه، لٌإخذ به من بعده، فمال األمٌر: لو صار أن لكم. فرضً هللا به منه عمبل 
 .(ٔ)"أجللكم ببردي هذا ما أصابكم شًء أبدا

 المرآن
({ ]ٌوسف 3ٖ}اْذَهبُوا بِمَِمٌِصً َهذَا فَؤَْلمُوهُ َعلَى َوْجِه أَبًِ ٌَؤِْت بَِصًٌرا َوأْتُونًِ بِؤَْهِلكُْم أَْجَمِعٌَن )

 :3ٖ] 
 التفسٌر:

عن أبٌه أخبروه بذهاب بصره من البكاء علٌه، فمال لهم: عودوا إلى أبٌكم ومعكم ولما سؤلهم 
ًَّ جمٌع أهلكم.  لمٌصً هذا فاطرحوه على وجه أبً ٌَعُْد إلٌه بصره، ثم أحضروا إل

، [5ٖ}اْذَهبُوا بِمَِمٌِصً َهذَا فَؤَْلمُوهُ َعلَى َوْجِه أَبًِ ٌَؤِْت بَِصًٌرا{ ]ٌوسؾ : لوله تعالى: 
 .(ٕ)"فمال لهم: عودوا إلى أبٌكم ومعكم لمٌصً هذا فاطرحوه على وجه أبً ٌَعُْد إلٌه بصره أي:"
 .(ٕ)"بصره
ٌَؤِْت بَِصًٌرا { وكان  لال ابن كثٌر:"  ٌمول : اذهبوا بهذا الممٌص ، } فَؤَْلمُوهُ َعَلى َوْجِه أَِبً 

ًَ من كثرة البكاء  .(ٖ)" لد َعم
، [5َٖهذَا فَؤَْلمُوهُ َعلَى َوْجِه أَِبً ٌَؤِْت بَِصًٌرا{ ]ٌوسؾ : }اْذَهبُوا بِمَِمٌِصً لوله تعالى:وفً  
 :(ٗ)وجوهان

 أحدهما : مستبصراً بؤمري ألنه إذا شم رٌح الممٌص عرفنً .
الثانً : بصٌراً من العمى فذان من أحد اآلٌات الثبلث فً لمٌص ٌوسؾ بعد الدم الكذب ولّده 

 من ُدبُره . 
كان فً لمٌص ٌوسؾ ثبلث آٌات، حٌن لد لمٌصه من دبر وحٌن ألمً على  لال عامر:" 

 .(٘)"وجه أبٌه فارتد بصٌرا
ولال الماوردي: "وفٌه وجه آخر ألنه لمٌص إبراهٌم أنزل علٌه من الجنة لما أُلمً فً 
النار ، فصار إلسحاق ثم لٌعموب ، ثم لٌوسؾ فخلص به من الجب وحازه حتى ألماه أخوه على 

ٌه فارتد بصٌراً ، ولم ٌعلم بما سبك من سبلمة إبراهٌم من النار وٌوسؾ من الجب أن وجه أب
 .(ٙ)ٌعموب ٌرجع به بصٌراً "
ثم لال لهم ما فعل أبً بعدي؟ لالوا: لما فاته بنٌامٌن عمً من الحزن فمال:  لال السدي:"

ولال ٌهوذا: أنا  اذهبوا بممٌصً هذا فؤلموه على وجه أبً ٌؤت بصٌرا وأتونً بؤهلكم أجمعٌن.
ذهبت بالممٌص إلى ٌعموب وهو متلطخ بالدماء وللت إن ٌوسؾ لد أكله الذبب، أنا الٌوم أذهب 

 .(2)"إلٌه بالممٌص وأخبره أن ٌوسؾ حً، فؤفرحه كما أحزنته، فهو كان البشٌر
لما ألمً إبراهٌم فً النار كساه هللا لمٌصا من "المطلب بن عبد هللا بن حنطب: لال 
جنة وكساه إبراهٌم إسحاق، وكساه إسحاق ٌعموب، وكساه ٌعموب ٌوسؾ، فطواه وجعله لمص ال

فً لصبة فضة فجعله فً عنمه، وكان فً عنمه حٌن ألمً فً الجب وحٌن سجن وحٌن دخل 

                                                             
 .5ٕ٘ٔ/2(:ص5ٕ٘ٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔ)
 .5٘/ٕالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .5ٓٗ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
 .2ٙ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٗ)
 .5ٕٙٔ/2(:ص5٘ٗٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (٘)
 .2ٙ/ٖالنكت والعٌون: (ٙ)
 .5ٕٙٔ/2(:ص5٘٘ٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (2)
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علٌه إخوته، وأخرج الممٌص من المصبة فمال اذهبوا بممٌصً هذا فؤلموه على وجه أبً ٌؤت 
 .(ٔ){"إنً ألجد رٌح ٌوسؾ:}وهو بؤرض كنعان بفلسطٌن فمال بصٌرا فشم ٌعموب رٌح الجنة 

ًَّ جمٌع  ، أي:"[5ٖ}َوأْتُونًِ ِبؤَْهِلكُْم أَْجَمِعٌَن{ ]ٌوسؾ : لوله تعالى:  ثم أحضروا إل
 .(ٕ)"أهلكم
 .(ٖ)" أي : بجمٌع بنً ٌعموب لال ابن كثٌر:" 

 .(ٗ)"فدخل منهم اثنان وسبعون إنسانا من ذكر وأنثىلاله مماتل:"
دخل أهل ٌوسؾ مصر وهم ثبلث مابة وتسعون من بٌن رجل  لال مسروق:" 
 .(٘)"وامرأة
كان أهله حٌن أرسل إلٌهم وهو بمصر ثبلثة وتسعٌن إنسانا رجالهم أنبٌاء  لال عبدهللا:" 

 .(ٙ)"ونساإهم صدٌمات، وهللا ما خرجوا مع موسى حتى بلؽوا ستمابة ألؾ، وسبعٌن ألفا
 لما بعث ٌوسؾ بالممٌص إلى ٌعموب، أخذه"جعفر بن سلٌمان: سمعت فرلدا ٌمول: لال  

وٌعموب متكا على  -فشمه ثم وضعه على بصره فرد هللا علٌه بصره، ثم حملوه إلٌه فلما دخلوا
ٌهوذا استمبله ٌوسؾ فً الجنود والناس، فمال ٌعموب ٌا ٌهوذا هذا فرعون  -ابن له ٌمال له

ت، ولكن هذا ابنن ٌوسؾ لٌل له إنن لادم فتلمان فً أهل مملكته والناس، مصر؟ لال: ال ٌا أب
لال: فلما لمٌه ذهب ٌوسؾ لٌبدأه بالسبلم فمنع ذلن، لٌعلم أن ٌعموب أكرم على هللا منه فاعتنمه 

 .(2)"ولبله ولال: السبلم علٌن أٌها الذاهب األحزان
 [:5ٖ-15فوابد اآلٌات:]

ن إال نتٌجة للجهل باهلل تعالى وجبلله وشرابعه ووعده تمرٌر مبدأ أن المعاصً لن تكو -ٔ
 ووعٌده.

 فضل التموى والصبر وما لهما من حسن العالبة. -ٕ

 فضل الصفح والعفو وترن عتاب المرٌب إذا أساء. -ٖ
 

نسؤله سبحانه وتعالى أن ٌوفمنا لمرضاته وٌجعلنا من الفابزٌن بجناته، وصلى هللا على سٌدنا 
 دمحم وآله وصحبه وسلم.

----------------------------------------------- 
وبداٌته تفسٌر اآلٌة ، بإذن هللا العشرونالجزء من التفسٌر وٌلٌه  عشر التاسع الجزءانتهى 
 .«ٌوسف»( من سورة 3ٗ)
 

 
 
 

 

                                                             
 .5ٕٙٔ/2(:ص5٘ٙٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔ)
 .ٕٙٗالتفسٌر المٌسر:  (ٕ)
 .5ٓٗ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
 .ٖٓ٘/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٗ)
 .2ٕٙ/ٙٔ(:ص55ٖ1ٔأخرجه الطبري) (٘)
 .5ٕٙٔ/2(:ص5٘2ٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٙ)
 .52ٕٔ-5ٕٙٔ/2(:ص5٘1ٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (2)


